
1





إقـــــرأ يف هـــــــذا العـــــــــدد 
� وقفة فقهية 

� حماسن الكلم 

� رجال حول اإلمام

� عقائدنــــــــــــا

� مساجدنـــــــــــا 

املشرف العام

رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

التدقيق

التصميم واالخراج الفين

الشيخ مصطفى أبو الطابوق

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

فقه الشعائر.......ص7-6

املسجد احلسيين الكبري.......ص13-12

َة اَل َتُقوُم ِلَّ َعَلى َخْلِقه ِإالَّ ِبِإَماٍم....ص11-10 جَّ احْلُ

اإلمامة )احللقة الثالثة والعشرون(...ص16- 17

عابــس الشـاكـري ...ص20- 21

ح2



فضائل وكرامات

:)Q( من بركات اإلمام احلسني          
خرج احلسني )Q( من املدينة قاصدًا زيارة بيت اهلل احلرام، ومعه مجع كثري وجّم غفري، فمرض من الركب رجل، 
فقال للحسني: أشتهي رّمانًا، فقال )Q(: هذا بستان فيه أنواع الفواكه، فامض إليه وتناول ما شئت، ومل َيعهد 
أحٌد قبل ذلك هناك أشجارًا وأثمرًا ومياهًا، فلمَّ شاهد الركب البستان دخلوا وتناولوا كلَّ ما اشتهوا، وملَّا خرجوا 
غاب البستان عن نظرهم، وإذا هم بظبية، فأشار احلسني )Q( إليها فأقبلت، ثمَّ أمرهم أن يذبحها أحد منهم، 
وال يكرس هلا عظًم، إىل أن أكلوا حلمها، فدعا )Q( فعادت كم كانت، فقال )Q(: أيُّكم يشتهي أن يرشب من 
)Q( ودعائه، ثمَّ قال )Q( حليبها فليحلبها، إىل أن رشب كلُّهم من حليبها، وكفى الركب كلَّهم بربكة احلسني 

، فانرصفت. معايل السبطني، احلائري: 1 / 106. هلا: لك خشفات تنتظرك فانرصيف وأرضعيهنَّ
عن أيب خالد الكابيل عن حييى ابن أّم الطويل: قال كنا عند اإلمام احُلسني )Q( إذ دخل عليه شاب يبكي،  فقال له 

اإلمام احُلسني )Q(: َما ُيْبكِيَك؟ . 
قال: إّن والديت توفيت يف هذه الساعة ومل توص، وهلا مال، وكانت قد أمرتني أن ال أحدث يف أمرها شيئًا حّتى 

 أعلمك خربها . 
ة .  فقال اإلمام احُلسني )Q(: ُقوُموا بِنَا حّتى َنِصرُي إىل َهِذِه احُلرَّ

لُيحيِيها حّتى  اهلل  البيت ودعا  املرأة، وهي مسّجاة فأرشف عىل  فيه  الذي  البيت  باب  إىل  انتهينا  فقمنا معه حّتى 
 تويص بم حتب من وصيَّتها . 

فأحياها اهلل، وإذا املرأة جلست وهي تتشّهد، ثّم نظرت إىل اإلمام احُلسني )Q( فقالت: ادخل البيت يا  موالي 
وُمرين بأمِرك . 



فدخل )Q( وجلس عىل خمّدة، ثّم قال هلا: َويصِّ َيْرَحك اهللُ .  
فقالت: يا ابن رسول اهلل، إّن يل من املال كذا وكذا يف مكان كذا وكذا، وقد جعلت ثلثه إليك لتضعه 
حيث شئت  من أوليائك، والثلثان البني هذا إن علمت أّنه من مواليك وأوليائك، وإن كان خمالفًا فخذه 

إليك فال حقَّ للمخالفني  يف أموال املؤمنني . 
ثّم سألته أن يصيّل عليها وأن يتوىلَّ أمرها، ثّم صارت املرأة ميتة كم كانت .  

من  ليست  )و(  حلة   )Q( احلسني  ولده  يلبس   )O( اهلل  رسول  رأيت  قالت:  أهنا  سلمة  أم  عن 
)Q( للحسني  ريب  إيل  أهداها  هدية  هذه  فقال:  احللة؟  هذه  ما  اهلل  رسول  يا  له:  فقلت  الدنيا،   ثياب 

الزينة وإين أحبه(.  اليوم يوم  أنا ألبسه إياها وأزينه هبا، فإن  وأن حلمتها من زغب جناح جربئيل وها 
البحار: 43 / 271 ح 38.

عن اإلمام الصادق، عن أبيه، عن جده )K(، قال: جاء أهل الكوفة إىل عيل )Q( فشكوا إليه إمساك املطر و 
،)O( قم واستسق، فقام وحد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي :)Q( قالوا له: استسق لنا، فقال للحسني 

وقال: اللهم معطي اخلريات ومنزل الربكات، أرسل السمء علينا مدرارا واسقنا غيثا مغزارا، واسقنا  
غدقا جملال، سحا سفوحا ثجاجا]فجاجا[، تنعش به الضعيف  من عبادك، وحتيي به امليت من بالدك 

آمني ) يا ( رب العاملني. 
فم  فرغ من دعائه حتى غاث اهلل تعاىل غيثا بغتة  وأقبل أعرايب من بعض نواحي الكوفة، فقال: تركت 

األودية واآلكام يموج بعضها  يف بعض . البحار: 44 / 187 ح 16.



        فقه الشعائر

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

العدد )37( لشهر حمرم احلرام سنة 1438هـ

وقفـة فقهـية

وأغلـب هـذه املجالس تقدم وجبـات الطعـام )األرز( وذلك منذ 
الصبـاح الباكـر )السـاعة 7 صباحـًا( إىل مـا بعد الظهر )السـاعة 
الثانيـة والنصف(، مما سـبب حالـة من رمي معظم هـذا األكل يف 

أماكـن النفايـات. فـم هـو نظركـم الرشيـف يف ذلك؟
اختـاذ  مـن  فالبـد  رشعـًا  وحمـّرم  مبغـوض  التبذيـر  اجلـواب: 
اإلجـراءات الالزمـة للمنـع منـه ولـو كان ذلـك بالتنسـيق بـني 
أصحـاب املـآدب ليوفـر مـن الطعـام بمقـدار مـا يتيـرس رصفه. 
السـؤال: مـا تقولـون يف بـكاء النسـاء بصـوت عـال يف جمالـس 
العـزاء يف حـني يكـون املجلـس مشـرك مـن الرجـال والنسـاء 
وطبعـًا ُتسـمع أصـوات النسـاء مما يلفت نظـر الرجـال وقد يميز 
بعـض الرجـال صـوت مـن يبكـي بحيـث يعـرف بـه مـن هـي 

الباكيـة؟
اجلـواب: إسـمع املـرأة صـوت بكائهـا للرجـل األجنبـي ليـس 

حمرمًا يف حد ذاته. 
إىل  تذهـب  أن  املتزوجـة  املـرأة  أو  للفتـاة  جيـوز  هـل  السـؤال: 
الدينيـة  املحـارضات  وسـمع  اجلمعـة  صـالة  حلضـور  املسـجد 
وجمالـس العـزاء احلسـيني إذا مل يـرض األب أو الـزوج بذلك، أو 

إذا عـارض حضورهـا حقـوق زوجهـا أم ال جيـوز؟
اجلـواب: أمـا املتزوجـة فال جيـوز هلـا اخلروج مـن بيتهـا إال بإذن 
زوجهـا وأمـا غـري املتزوجـة فـإن كان خروجهـا موجبـًا لتـأذي 
أبيهـا شـفقة عليهـا مـن بعض املخاطـر مل جيز هلـا اخلـروج أيضا.

السؤال: ما حكم الصيام يف يوم عاشوراء؟
اجلـواب: ال حيـرم صومـه و لكن األفضل اإلمسـاك فيـه حزنًا إىل 

مـا بعد صـالة العـرص واالفطار آنـذاك برشبة مـن املاء. 
السـؤال: هـل يفضل اخلـروج بموكـب العـزاء مبكرًا بثلـة قليلة 
مـن املعّزيـن واالنتهـاء قبـل وقـت صـالة الفريضـة أو االنتظـار 

 السـؤال: مـا حكم البيـع والرشاء وفتـح األماكن التجاريـة يف أّيام 
وعاشوراء؟  تاسوعاء 

)K( اجلواب: إذا عّد نوعًا من عدم املباالة بم جرى عىل أهل البيت 

يف هذين اليومني احلزينني فال بّد من تركه . 
السـؤال: ما هـو رأي السـيد يف رصف حقوق اخلمس إىل الشـعائر 

الفكرية؟ الدينية والنـدوات 
اجلواب: البد من إذن خاص من املرجع. 

السـؤال: قـد يقـوم بعـض املؤمنني يف شـهري حمـرم وصفـر بل يف 
عمـوم أيـام املناسـبات احلزينـة ببعـض األعـمل التي قـد ال تكون 
مناسـبة، منها عىل سـبيل املثال: الـزواج، االنتقـال إىل بيت جديد، 
يف  والتزيـن  وغريهـا،  واملالبـس  كاألثـاث  جديـدة  أشـياء  رشاء 
البـدن واللبـاس، ابتـداء مشـاريع جديـدة، وغـري ذلـك. فـم هـو 

املوقـف الرشعـي املناسـب لذلك؟
اجلـواب: ال حيـرم ممارسـة مـا ذكـر يف أيـام املناسـبات إالّ مـا ُعـدَّ 

هتـكًا كإقامـة الفـرح والزينـة يف اليـوم العـارش.
نعـم ينبغـي أن ال ينفذ يف أيـام مصائب أهل البيـت )K( وحزهنم 
مـا ال يوقعـه اإلنسـان عـادة يف أيـام حزنـه ومصابـه بأحبائـه إالّ 
مـا اقتضتـه الـرورة العرفيـة، فيختـار وقتـًا أبعـد عـن املسـاس 

بمقتضيـات العـزاء واحلـزن. واهلل املوفـق. 
السـؤال: قـام يف منطقتنـا العديـد مـن املجالـس احلسـينية لعـدد 
كبـري مـن املآتـم وذلـك بمناسـبة الذكرى السـنوية لشـهادة سـبط 
املؤمنـني  وتفاعـل  األبـرار،  وأصحابـه   )O( األعظـم  الرسـول 
وتفانيهـم بحب أهـل البيـت )K( جعلهم يدعمـون املآتم وذلك 
باملشـاركة يف املجالـس احلسـينية وتقديـم الدعـم املـادي السـخي 
واملعنـوي لتلـك املجالـس. حيـث تعقـد العديـد مـن املجالس يف 
وقـت واحـد ويف أوقـات متقاربة بالنسـبة للمجموعـات األخرى 

قال أمير المؤمنين Q:)غالب الهوى مغالبة الخصم خصمه، وحاربه محاربة العدو عدوه لعلك تملكه(.قال أمير المؤمنين Q:)غالبوا أنفسكم على ترك المعاصي تسهل عليكم مقادتها إلى الطاعات(.
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ليتجمـع املعـزون متأخريـن عندها يصـادف وقـت الفريضة قبل 
إمتـام مراسـم العزاء؟

اجلـواب: يمكـن االنتظـار إىل حـني جتمع عـدد اكرب مـن املعزين 
ولكـن ينبغـي قطـع مراسـم العـزاء حـني دخـول وقـت الصالة 

ألدائهـا ثـم االسـتمرار فيها بعـد ذلك.
السـؤال: هـل جيـب قطـع التعزيـة )العزاء/املوكـب( واملبـادرة 
إىل الصـالة )الظهـر مثـاًل( عندمـا حيني الوقـت؟ أو إمتام مراسـم 

التعزيـة؟ وأهيـم أوىل؟
اجلـواب: األوىل أداء الصـالة يف أول وقتهـا، ومـن املهـم جـدًا 

تنظيـم مراسـم العـزاء بنحـو ال يزاحـم ذلـك.
السـؤال: هنـاك بعض األقـراص احلسـينية )الليزريـة( يظهر فيها 
بعـض الشـباب مـن دون ارتـداء القميـص فهـل جيـوز للنسـاء 

األقراص؟  تلـك  مشـاهدة 
اجلـواب: ال جيـوز للمرأة النظـر إىل مـا ال يتعارف النظـر إليه من 

بـدن الرجل مثـل الصدر والبطـن ونحومها عـىل األحوط.
السـؤال: مـا هـو رأيكـم حـول مواكـب العـزاء احلسـيني التـي 
أخـذت جانـب التطـرف بعيـدًا عن أهـداف الثـورة احلسـينية ؟

اجلـواب: ال ينبغـي التخطـي عـن الطريقـة املتوارثـة من السـلف 
الصالـح يف إقامـة عـزاء سـيد الشـهداء أرواحنـا فداه .

السـؤال: يقـوم خدمة أتباع أهـل البيت)K( من خـالل املواكب 
احلسـينية بطبـخ الطعـام لـزوار اإلمام احلسـني)Q( أثنـاء الزيارة 
األربعينيـة مـن خـالل مـا يتيـرس هلـم مـن تربعـات املؤمنـني من 

املـواد العينيـة )الرز، الدهن، السـكر، الشـاي(. 
والـذي حيصـل عندهـم أنـه توجـد زيـادة يف مـادة معينـة كالـرز 
ونقـص يف مـواد أخـرى ممـا يـؤدي إىل رشائهـا مـن السـوق ويف 
كثـري مـن األحيـان يبقـى قسـم مـن املبلـغ دينـًا يف ذمـة القائمني 

عـىل املوكـب، فهـل جيـوز هلـم:
أوالً: بيع ما يتيقن زيادته ورشاء املادة التي حيصل فيها نقص؟

ثانيـًا: بعـد انتهـاء مراسـيم الزيارة هل جيـوز بيع مـا تبقى لغرض 
تسـديد الدين الـذي عليهم؟

ثالثـًا: بيـع مـا تبقـى ورشاء مـواد مـن أواين زجاجيـة وغريهـا مما 
املوكب؟ سـيحتاجها 

رابعـًا: إذا مل جيـز أي مـن الصـور املتقدمـة وخيـف عـىل املـادة 
الغذائيـة من التلـف لو خزنت إىل السـنة القادمة. فـمذا يعملون؟
اجلـواب: إن إعطاء تلك املواد إن كان عىل سـبيل التصدق للجهة 
اخلاصـة - وهـي املوكـب - اقتـى رصفهـا يف تلك اجلهـة، وإذا 
تعـذر رصفهـا يف تلـك اجلهـة فاألحـوط رصفهـا بعينهـا فيـم هو 
األقـرب فاألقـرب إىل اجلهة اخلاصـة فيعطى لسـائر املواكب التي 

حتتـاج مثـاًل، ولـو تعّذر ذلـك وخيـف التلف عـىل املواد 
لـو ُأبقيـت للسـنة القادمـة بيعـت واّدخـر ثمنهـا لـرشاء 
مثـل ذلك يف السـنة القادمة.وإن كان اإلعطاء عىل سـبيل 
التمليـك املطلـق للجهـة مـع ختويل املتـويل يف رصفه عىل 
اجلهـة أو تبديلـه حسـب مصلحـة اجلهـة جـاز للمتـويل 
فيـه. ُفِهـَم ختويلـه  تبديلـه أو أي تـرصف آخـر   حينئـذ 

وإن كان اإلعطـاء عـىل سـبيل التوكيل بالـرصف يف تلك 
اجلهـة مل خيـرج ما أعطـاه عن ملكـه، فإذا تعـذر رصفه يف 
اجلهـة اخلاصـة جـاز رصفـه فيـم حيـرز رضـاه بالترصف 
فيـه، وإن احتمـل عـدم رضـاه برصفـه يف غريهـا وجبت 
مراجعتـه يف ذلك إن كان سـبيل ملعرفته، وإالّ كان جمهول 

املالـك وتصـدق به عـىل الفقـراء املتدينني.
السـؤال: ُأشـاهد هنـا أيـام الزيـارات كثـريًا مـن الزوار 
الكـرام ال يعتنـي بوقـوع الطعـام مـن خبـز وغـريه عـىل 
األرض، أو يـأكل يف مكان ويـرك بقايا الطعام وينرصف 
مـن دون تنظيـف املـكان، وقـد يـداس باألقـدام، فم هو 

التكليـف الرشعـي إزاء هـذه الظاهرة؟ 
اجلـواب: حيرم هتـك حرمة النَِعـم وينبغـي املحافظة عىل 
قدسـية األماكـن املقدسـة.  وجيـب النهي عـن املنكر مع 

توفـر رشوطه.
يأخـذون  املنشـدين  أو  املقرئـني  بعـض  السـؤال: 
مـدح  الفسـوق وينشـدون هبـا قصائـد يف  أهـل  أحلـان 

االسـتمع؟ حيـرم  هـل   ،)K(املعصومـني
اجلواب: نعم حيرم ذلك عىل األحوط.

قال أمير المؤمنين Q:)غالب الهوى مغالبة الخصم خصمه، وحاربه محاربة العدو عدوه لعلك تملكه(.قال أمير المؤمنين Q:)غالبوا أنفسكم على ترك المعاصي تسهل عليكم مقادتها إلى الطاعات(.
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اإلبتـــــــــالء

تفسـري القـرآن

Y ُِكْم َأْحَسُن َعَمًا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر ِذي َخَلَق اْلَْوَت َواْلََياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ                   f الَّ

ُكلْم َأْحَسلُن َعَملًا  لِذي َخَللَق اْلَلْوَت َواْلََيلاَة لَِيْبُلَوُكلْم َأيُّ قلال تعاىل:)الَّ
َوُهلَو اْلَعِزيلُز اْلَغُفلوُر(. سلورة الللك:2.

يشلر سلبحانه يف هلذه اآليلة إىل اهللدف ملن خللق اإلنسلان وموتله 
وحياتله، وهلي من شلؤون مالكيته وحاكميتله تعاىل » اللوت «: حقيقته 
االنتقلال ملن علامل إىل عامل آخلر، وهذا األملر وجودي يمكلن أن يكون 
خملوقلا، ألن اخللقلة ترتبلط باألملور الوجوديلة، وهلذا هلو القصلود 
ملن اللوت يف اآليلة الرشيفلة، أملا اللوت بمعنى الفنلاء والعلدم فليس 

خملوقلا، للذا فإنله غلر مقصود.
ثلم إن ذكلر اللوت هنلا قبلل اليلاة هلو بلحلاظ التأثلر العميلق الذي 
يرتكله االلتفلات إىل اللوت، وملا يرتتلب على ذللك ملن سللوك قويم 

وأعلال مقرتنلة بالطاعلة وااللتلزام.

كلملة  »ليبلوكلم«  َعَملًا(  َأْحَسلُن  ُكلْم  َأيُّ )لَِيْبُلَوُكلْم  سلبحانه:  اهلل  قلول 
مشلتقة من مادة »البلاء« و »االبتلاء« ومعناها االختبلار واالمتحان. أي 
ليختربكلم ويمتحنكلم أّيكلم األفضل واألحسلن عما هبذه اللدار الدنيا.

   كلا أن اجلديلر بالاحظلة يف قولله »أحسلن عملا« هلو التأكيلد على 
جانلب )حسلن العملل(، ومل تؤكلد اآلية على كثرتله، وهذا دليلل عى أن 
اإلسلام يعلر اهتاملا )للكيفيلة( ال )للكميلة(، فالهلم أن يكلون العمل 
خالصلا لوجهله الكريلم، ونافعلا للجميلع حتى وللو كان حملدود الكمية.

 )O( روايات عدة، فعن رسلول اهلل ،)لذا ورد يف تفسلر )أحسلن عملا
أنله قلال: »أمتّكلم عقلا، أشلّدكم هلل خوفلا، وأحسلنكم فيلا أملر اهلل بله، 
وهنلى عنله نظلرا، وإن كان أقّلكم تطوعا«. جمملع البيلان، ج 10، ص 322.

حيلث أن العقلل الكاملل يطّهر العملل، وجيعلل النية أكثلر خلوصا هلل عز 

قال أمير المؤمنين Q:)غمر قرارها، مظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها(.قال أمير المؤمنين Q:)غالبوا أنفسكم على ترك العادات تغلبوها وجاهدوا أهوائكم تملكوها(.
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وجل ويضاعف األجر. 
وجلاء يف حديلث عن اإلملام الصلادق )Q( أنه قال حول تفسلر )أحسلن 
عملا(: » ليلس يعنلي أكثر عملا، ولكلن أصوبكم عملا، وإنلا اإلصابة 
خشلية اهلل والنيلة الصادقلة. ثم قال: اإلبقلاء عى العمل حتى خيلص، أشلد 
ملن العملل، والعملل اخلاللص هو اللذي ال تريلد أن حيمدك عليله أحد إال 

اهلل علز وجل » )تفسلر الصلايف، اآليات ملورد البحث(.
  وملن هنلا نعللم أن العلامل ميلدان االمتحان الكبلر جلميع البرش، ووسليلة 
هلذا االمتحلان هلو اللوت واليلاة، واهللدف منه هلو الوصول إىل حسلن 
العملل اللذي مفهومله تكامل العرفلة، وإخلاص النية، وإنجلاز كل عمل 

. خر
  وإذا الحظنلا أن بعلض الفريلن فلّر )أحسلن عما( بمعنلى ذكر الوت 
أو التهيلؤ وملا شلابه ذلك، وهلذا يف القيقة إشلارة إىل مصاديق ملن العنى 

الكيل.
  وبلا أن اإلنسلان يتعرض ألخطاء كثلرة يف مرحلة االمتحلان الكبر الذي 
يملر بله، فيجدر به أال يكون متشلائا ويائسلا من عون اهلل سلبحانه ومغفرته 
النفسلية  ونزواتله  أخطائله  معاجللة  على  العلزم  خلال  ملن  وذللك  لله، 
وإصاحهلا، حيلث يقلول تعلاىل: )َوُهلَو اْلَعِزيلُز اْلَغُفلوُر(. نعلم، إنله قادر 
على كل يشء، وغفار للكل من يتوب إليله. االمثلل: ج18، ص479-477.

اهلدف من اخللق:
  يف الوقلت اللذي ال يعلرتف الاديلون هبلدف للخللق، ألهنم يعتقلدون أن 
الطبيعلة الفاقلدة للعقلل والشلعور واهلدف هي التلي ابتدأت اخلللق، وهلذا 
فإهنلم يؤيلدون اللغوية وعلدم الفائلدة يف جمموعلة الوجود، فإن الفاسلفة 

اإلهليلن وإتبلاع األديان
مجيعلا يعتقلدون بوجود هدٍف سلاٍم للمخلوقلات، ألن اُلبلدئ للخلق قادر 

وحكيلم وعامل، فملن السلتحيل أن يقوم بعملل ال فائدة فيه.
وهنا ينقدح هذا السؤال: ما هو اهلدف من اخللق؟

  يشلر القلرآن الجيلد إشلارات قصلرة عميقة العنلى جدا يف آيلات خمتلفة 
إىل وجلود هلدف معلن ملن اخلللق ملن جهلة، وملن جهلة أخلرى فإنله 

يشلّخص هلذا اهللدف ويوضحله.
تعلاىل:  يقلول  اخلللق-  ملن  معلن  هلدف  وجلود  األول-  اجلانلب  ففلي 
)َأَفَحِسلْبُتْم َأنَّلَا َخَلْقنَاُكلْم َعَبثلًا َوَأنَُّكلْم إَِلْينَلا ال ُتْرَجُعوَن(. الؤمنلون: 115، 
لَاَء َواألَْرَض َوَملا َبْينَُهلَا َباطِلًا َذلِلَك َظنُّ  ويقلول تعلاىل: )َوَملا َخَلْقنَلا السَّ

ِذيلَن َكَفلُروا(. سلورة ص: 27. الَّ
ويف اجلانلب اآلخلر- تشلخيص اهللدف ملن اخلللق -، فإنله جعلل هلدف 
لنَّ َواإِلنَس  اخلللق يف بعلض اآليلات عبودية اهلل وعبادتله: )َوَملا َخَلْقُت اجْلِ
إاِلَّ لَِيْعُبلُدوِن( الذاريلات: 56، ومن البدهيي أن العبادة منهج لرتبية اإلنسلان 
يف األبعلاد الختلفلة، العبلادة بمعناها الشلمويل التلي هي التسلليم ألمر اهلل 

سلتهب روح اإلنسلان تكاملا يف األبعلاد الختلفة.
ويقلول أحيانلا: إن اهللدف ملن اخللقلة هلو إيقاظكلم وتوعيتكلم وتقويلة 
لِذي َخَلَق َسلْبَع َسلَاَواٍت َوِملْن األَْرِض ِمْثَلُهنَّ  إيانكلم واعتقادكلم: )اهللَُّ الَّ
ٍء َقِديلٌر....( الطلاق: 12. ُل األَْملُر َبْينَُهلنَّ لَِتْعَلُملوا َأنَّ اهللََّ َعلَى ُكلِّ يَشْ َيَتنَلزَّ
لِذي َخَلَق  ويقلول تلارة: إن اهلدف ملن اخللق هو اختبار حسلن عملكم: )الَّ

ُكْم َأْحَسلُن َعَمًا َوُهَو اْلَعِزيلُز اْلَغُفوُر( اللك: 2 اْلَلْوَت َواْلََيلاَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ
إن اآليلات الثلاث آنفلة الذكلر والتلي يشلر كل منهلا إىل بعلد ملن أبعلاد 
وجلود اإلنسلان الثلاث - ُبعلد الوعلي واإليلان، وُبعلد األخلاق، وُبعد 
العملل - تبلّن هلدف اخلللق التكامليل اللذي يعلود على اإلنسلان نفسله.

وهنلا ينقلدح سلؤال، وهلو: إذا كان اهللدف هلو التكاملل، فللاذا مل خيللق 
اهلل اإلنسلان كاملا منلذ البدايلة حتلى ال يكلون حمتاجلا إىل طليِّ مراحلل 

التكاملل؟

ويف جوابله نقلول: إن العنلر األصليل للتكاملل هلو التكاملل 
االختيلاري، وبتعبلر آخلر: إن التكاملل يعني أن يطوي اإلنسلان 
الطريلق بنفسله وإرادتله وتصميمله، فلإذا أخلذوا بيلده وأوصلوه 

بالقلوة واجللرب فليلس هلذا افتخلارا وال تكاما.
ولذللك رصح القلرآن هبذه القيقلة يف اآليات الختلفلة، وهي أن 
اهلل سلبحانه للو شلاء ألجلرب النلاس على أن يؤمنلوا، إال أن هلذا 
اإليلان ال نفلع فيله هللؤالء: )ولو شلاء ربك آلمن ملن يف األرض 

كلهلم مجيعلا(. يونلس، 99. االمثلل: ج10، ص141-138.
وقلد يسلأل البعلض ويقلول: ملا معنلى امتحلان اهلل تعلاىل للناس 

واختبارهلم؟
واجللواب: ليلس اهللدف ملن االمتحانلات اإلهليلة معرفلة النفس 
وكشلف الاللة التي عليها اإلنسلان يف حمتلواه الداخليل ويف فكره 
وروحله وأن يعللم سلبحانه بله الن علمله تعلاىل ازيل وحميط بكل 
يشء قبلل إجيلاده، وانلا اهلدف ملن االمتحلان تربية اإلنسلان كي 
جيّسلد االسلتقامة والتقوى والطهلر يف اليدان العمليل ليكون الئقا 

للقلرب من اهلل سلبحانه.
اشد الناس إبتالءًا:

ورد يف بعلض االخبلار أن االنسلان كللا زاد ايانه زاد بلاؤه، فقد 
ورد علن االمام الصلادق)Q(: )إِنَّ يِف ِكَتلاِب َعيِلٍّ )Q(: َأنَّ َأَشلدَّ 
النَّلاِس َبلَاًء النَّبِيُّوَن ُثلمَّ اْلَوِصيُّلوَن ُثمَّ األَْمَثلُل َفاألَْمَثُل وإِنَّلَا ُيْبَتَى 
اْلُْؤِملُن َعلَى َقلْدِر َأْعَالِله اْلََسلنَِة َفَملْن َصلحَّ ِدينُله وَحُسلَن َعَمُله 
ْنَيلا َثَوابلًا لُِْؤِمٍن  اْشلَتدَّ َبلَاُؤه وَذلِلَك َأنَّ اهللَّ َعلزَّ وَجللَّ مَلْ جَيَْعلِل الدُّ
واَل ُعُقوَبلًة لَِكافِلٍر وَملْن َسلُخَف ِدينُله وَضُعلَف َعَمُلله َقللَّ َبَاُؤه 
ُع إىَِل اْلُْؤِملِن التَِّقليِّ ِملَن اْلََطلِر إىَِل َقلَراِر األَْرِض(  وَأنَّ اْلَبلَاَء َأْسَ

اللكايف: ج2، ص259.
وقد تسأل: لاذا يشتد الباء عى االنبياء واالوصياء والؤمنن؟

ويمكن أن نقول: إن لذلك مجلة من االسباب، منها:
1- لتنفرهلم وابعادهلم علن الدنيلا، وتقريبهم من اآلخلرة، فقد 
ورد علن االملام الباقلر)Q(: )إِنَّ اهللَّ َعلزَّ وَجللَّ َلَيَتَعاَهلُد اْلُْؤِملَن 
ِة ِملَن اْلَغْيَبلِة وحَيِْميه )أي  ُجلُل َأْهَلله بِاهْلَِديَّ بِاْلَبلَاِء َكلَا َيَتَعاَهلُد الرَّ
ْنَيلا َكَا حَيِْملي الطَّبِيلُب اْلَِريَض(اللكايف:  ج2، ص255. يمنعله( الدُّ

2- توفر سبب االنقطاع اىل اهلل تعاىل.
الصائلب  وراء  ملن  إال  ينالوهنلا  ال  درجلات  للمؤمنلن  إن   -3
)Q(:)إِنَّله  الصلادق  االملام  علن  ورد  فقلد  واآلالم،  واالسلقام 
ا  َلَيُكلوُن لِْلَعْبلِد َمنِْزَللٌة ِعنْلَد اهللَّ َفلَا َينَاهُلَلا إاِلَّ بِإِْحلَدى َخْصَلَتلْنِ إِمَّ

بَِبِليَّلٍة يِف َجَسلِده( اللكايف:  ج2، ص257. َأْو  َمالِله  بَِذَهلاِب 
وقلد ورد أن االملام السلن)Q( عندملا همَّ باخللروج من أرض 
)O( الجاز إىل أرض العراق، فلا أقبل الليل راح إىل مسجد النبي 

ليلوّدع القلرب، فلا وصل إىل القرب سلطع لله نور من القلرب فعاد إىل 
موضعله، فللا كانلت الليللة الثانيلة راح ليلودع القرب، فقلام يصيل 
فأطلال، فنعلس وهو سلاجد، فجاءه النبلي )O( وهلو يف منامه، 
فأخلذ السلن )Q( وضمله إىل صدره، وجعلل يقبل بلن عينيه، 

ويقلول: بلأيب أنت، كأين
أراك مرملا بدملك بن عصابة ملن هذه األمة، يرجون شلفاعتي، 
ماهللم عنلد اهلل ملن خلاق، يلا بنلي إنك قلادم على أبيلك وأمك 
وأخيلك، وهلم مشلتاقون إليلك، وإن للك يف اجلنلة درجلات ال 
تناهللا إال بالشلهادة. فانتبله السلن )Q( ملن نومله باكيلا، فأتلى 
عيالله  بالرؤيلا وودعهلم، وخلرج ومعله  فأخربهلم  بيتله،  أهلل 

وبعلض اصحابله. األملايل، الشليخ الصلدوق: ص217.

قال أمير المؤمنين Q:)غمر قرارها، مظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها(.قال أمير المؤمنين Q:)غالبوا أنفسكم على ترك العادات تغلبوها وجاهدوا أهوائكم تملكوها(.
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َة َل َتُقـوُم ِلَّ  اْلُحجَّ
َعَلى َخْلِقه ِإلَّ ِبِإَماٍم

وِإنَّ اأَلْرَض َل َتْخُلـو 
ٍة  ِمـْن ُحـــجَّ

حماسـن الكلم

1- َعلْن َأيِب َبِصلٍر َعلْن َأيِب َعْبلِد اهللَّ Q َقلاَل: )إِنَّ اهللَّ َأَجلُّ وَأْعَظلُم ِمْن َأْن 
َك األَْرَض بَِغْرِ إَِملاٍم َعاِدٍل(. َيلرْتُ

الرشح:
َك األَْرَض بَِغلْرِ إَِماٍم َعاِدٍل(،  قولله )Q(: )إِنَّ اهللَّ َأَجللُّ وَأْعَظُم ِمْن َأْن َيلرْتُ
وهلو الّجلة هلل تعلاىل على اخللق كلا قال جللَّ شلأنه )لئا يكلون للناس 

على اهلل حّجة(.
واعللم أنَّ اإلمامّيلة متّسلكوا على وجلوب وجلود اإلملام ملن قبلله تعاىل 
وايلات النقوللة من طلرق العاّملة واخلاّصلة البالغة حدَّ  بعلد اآليلات والرِّ
التواتلر معنلى بأّنله إذا كان للخللق رئيلس قاهلر يمنعهم ملن الحظورات 
وأبعلد علن  الطاعلات  إىل  أقلرب  معله  كانلوا  الواجبلات  وحيّثهلم على 

العلايص منهلم بدونله والّلطلف واجلب على اهلل تعلاىل.
واعلرتض عليهلم الخالفون وقالوا: إّنلا يكون لطفًا واجبلًا إذا كان ظاهرًا 
زاجلرًا علن القبائح قلادرًا عى تنفيذ األحلكام وإعاء لواء كلمة اإلسلام 
وهلذا ليلس بلازم عندكلم فاإلملام اّللذي ادَّعيتلم وجوبله ليلس بلطف 

واّللذي هلو لطف ليلس بواجب. 
ف أو مل  وإالمامّيلة أجابلوا علن ذللك بأنَّ وجلود اإلمام لطف سلواء تلرَّ
ف كلا نقلل عن أملر الؤمنلن )Q( أّنه قلال: )ال ختللو األرض من  يتلرَّ
قائلم هلل بحّجلة ظاهلرًا مشلهورًا أو خائفلًا مغملورًا لئلّا يبطلل حجج اهلل 

فله الظاهر لطلف آخر.  وبّيناتله(. وترُّ
ف لطلف ملنَّ اهلل تعلاىل بله عى  واللقُّ أنَّ الرئيلس العلامل العلادل التلرِّ
ف من سلوء آداهبم كلا أنَّ النهلي عن رشب  عبلاده وإنلا جاء علدم الترُّ
اخلملر مثلًا لطلف صلدر منله تعاىل وإّنلا جاء علدم قبولله من قبلل العبد 
فلات عجيبلة يف نلوع اإلنسلان  فله ممنلوع ألنَّ لله ترُّ على انَّ علدم ترُّ
وتدبلرات غريبلة يف علامل اإلملكان يلرى ذللك َملن لله علن صحيحلة 

سلليمة. وطبيعة 
لْن َيثِلُق بِله ِمْن َأْصَحلاِب َأِملِر اْلُْؤِمنِلَن )Q( َأنَّ  2- َعلْن َأيِب إِْسلَحاَق َعمَّ
لٍة َلَك َعَى  َأِملَر اْلُْؤِمنِلَن )Q( َقلاَل: )اللَُّهلمَّ إِنََّك اَل خُتْليِل َأْرَضَك ِمْن ُحجَّ

. ) َخْلِقَك
الرشح:

ٍة َللَك َعلَى َخْلِقَك(،  قولله )Q(: )اللَُّهلمَّ إِنَّلَك اَل خُتْليِل َأْرَضلَك ِملْن ُحجَّ
ال ختليل: ملن اإلخلاء أي ال جتعلهلا خاليلة منله، وهلذا اللكام يف الّلفظ 
إخبلار ويف العنلى إنشلاء للتأّسلف بإعراض اخلللق عنه أو للشلكاية منهم 

تعاىل. إليهلم 

قال أمير المؤمنين Q:)غري يا دنيا من جهل حيلك وخفي عليه حبائل كيدك(.قال أمير المؤمنين Q:)غرارة ضرارة حائلة زائلة بائدة نافذة(.

احللقة الثانية
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ٍد َعلْن َبْعلِض َأْصَحابِنَا َعلْن َأيِب َعليِلِّ ْبِن َراِشلٍد َقاَل  3- َعلْن ُمَعلىَّ ْبلِن حُمَمَّ
لٍة وَأَنلا واهللَّ َذلِلَك  َقلاَل َأُبلو اْلََسلِن )Q(: )إِنَّ األَْرَض اَل خَتُْللو ِملْن ُحجَّ

.) ُة ْلُجَّ ا
الرشح:

لُة(، ُأريد  لٍة وَأَنلا واهللَّ َذلَِك اْلُجَّ قولله )Q(: )إِنَّ األَْرَض اَل خَتُْللو ِملْن ُحجَّ
أنَّ األرض يف اللال ال ختللو ملن حّجلة بدليل قولله )Q(: )أنلا واهلل ذلك 
الّجلة(، وللو ُأريلد مجيلع األزمنلة الحتيج يف هلذا القلول إىل تأويلل وإّنا 

. أّكلد الكلم بالقسلم لرفع الشلّك عن الشلاكِّ وزيلادة التقريلر للمقرِّ
4- َعلْن َأيِب َحْلَزَة َقاَل ُقْللُت أليَِب َعْبلِد اهللَّ )Q(: )أَتْبَقلى األَْرُض بَِغْرِ إَِماٍم 

َقاَل َللْو َبِقَيلِت األَْرُض بَِغْرِ إَِماٍم َلَسلاَخْت(. 
الرشح:

قولله )Q(: )َلَسلاَخْت(: أي لغاصلت يف اللاء وغابلت، ولعّلله كنايلة عن 
هلاك البلرش وفنائهم، وحيتملل أن يريلد القيقة ألنَّ الغلرض األصيل من 
انكشلاف بعلض األرض هلو أن يكون مسلكنًا هللم وكونه مسلكنًا لغرهم 
ملن اليوانلات التنّفسلة إّنا هلو بالعرض فإذا فلات الغلرض األصيل عاد 

إىل وضعله الطبيعي.
َضا )Q( َقاَل ُقْللُت َله أَتْبَقى  لِد ْبلِن اْلُفَضْيِل َعْن َأيِب اْلََسلِن الرِّ 5- َعلْن حُمَمَّ
َا:  ى َعْن َأيِب َعْبلِد اهللَّ )Q( َأهنَّ ا ُنلَروَّ األَْرُض بَِغلْرِ إَِملاٍم َقلاَل: )اَل(، ُقْلُت َفإِنَّ
)اَل َتْبَقلى بَِغلْرِ إَِملاٍم إاِلَّ َأْن َيْسلَخَط اهللَّ َتَعلاىَل َعلَى َأْهلِل األَْرِض َأْو َعلَى 

اْلِعَبلاِد(، َفَقلاَل: )اَل، اَل َتْبَقى إِذًا َلَسلاَخْت(.
الرشح:

قوله: )َأْو َعَى اْلِعَباِد( الشكُّ من ابن فضيل أو ممّن روى عنه.
اوي  قولله )Q(: )اَل، اَل َتْبَقلى إِذًا َلَسلاَخْت(، نفى با ما يفهلم من كام الرَّ
ملن أنَّ األرض تبقلى بغلر إملام وأهلهلا مبغوضلن ثمَّ بلّن األملر بأهّنا ال 

تبقلى بغر إملام بل تغلوص يف الاء.
6- َعلْن َأيِب َهَراَسلَة َعلْن َأيِب َجْعَفلٍر )Q( َقلاَل: )َللْو َأنَّ اإِلَملاَم ُرفِلَع ِملَن 

األَْرِض َسلاَعًة َلَاَجلْت بَِأْهِلَهلا َكلَا َيُملوُج اْلَبْحلُر بَِأْهِلله(.
الرشح:

قولله )Q(: )َلَاَجلْت بَِأْهِلَهلا َكلَا َيُملوُج اْلَبْحلُر بَِأْهِله(، ملاج البحر يموج 
 )Q( فقلد شلّبه  يموجلون،  النلاس  أمواجله وكذللك  موجلًا اضطربلت 
بله  وكنّلى  لايضلاح  وأهلله  البحلر  بملوج  وأهلهلا  األرض  اضطلراب 
علن زواهللا وزوال أهلهلا ألّن االضطلراب الذكلور يسلتلزمها والبلاء يف 

الوضعلن للتعديلة أو بمعنلى ملع.

قال أمير المؤمنين Q:)غري يا دنيا من جهل حيلك وخفي عليه حبائل كيدك(.قال أمير المؤمنين Q:)غرارة ضرارة حائلة زائلة بائدة نافذة(.
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العدد )37( لشهر حمرم احلرام سنة 1438هـ

مســاجدنــا

حتفة معارية ودينية يف قلب العاصمة عان:
االردنيلة  الملكلة  يف  السلاجد  أقلدم  أحلد  الكبلر  السليني  السلجد 
اهلاشلمية يقع يف وسلط العاصمة علّان، ويعّد معلا دينيلا وتارخييا بارزا 
فيهلا، فهلو أول ملرشوع عملراين أقيلم يف العاصملة علان بعلد اختاذها 
عاصملة للدوللة األردنيلة الديثلة علام 1921، وقد أسسله األمر عبد 
اهلل بلن السلن علام 1923، وبلورش البنلاء يف اجلاملع السليني العلام 
1924، لينتهلي العملل بله العلام 1927، وسلّمي هبلذا االسلم نسلبًة 
إىل الرشيلف حسلن بلن عيل )قائلد الثلورة العربيلة الكلربى يف اجلزيرة 

العربيلة وباد الشلام( علام 1916.
ويقلوم بنلاء السلجد على موقلع مسلجد قديلم، ال تتوفلر أدللة موثقلة 
حلول تاريلخ بنائله، ويقلع السلجد السليني يف وسلط العاصملة عّان 
يف أول شلارع الللك طلال واللذي خيلرتق وسلط البللد وصلوال إىل 
رأس العلن حيث منبع سليل علان الذي جلف قبل زهلاء نصف قرن، 
وتطلل عليله أهلم أحيلاء علان القديملة كجبل علان وجبلل األرشفية 
وجبلل التلاج وغرهلا، كلا حتيط بله أسلواق جتاريلة مشلهورة وعريقة.
على يمينله يقوم سلوق السلكر، إحدى أقلدم أسلواق العاصملة، وعن 
يسلاره سلوق البخاريلة، ليجلد اللار بجانبها سلوقي الميديلة واليمنية 
التلي تباع فيهلا أنواع متعددة ملن الابس اجلديدة والقديمة واألقمشلة 

والبلوب واألعشلاب الطبية وملواد العطارة.
ووسلط السلاحة اخلارجيلة للمسلجد، يتواجلد بائعو مكعبلات العطور 
الصلاة  وسلجادات  السلابح  يبيعلون  وآخلرون  العطلرة،  بروائحهلا 

والعطلور والسلواك وكتلب األدعيلة.
كلا يعتلرب مقصلدا مميزا للسلياح ملن اجلنسليات كافلة، ألنه يسلتهوهيم 

ببنائه العريق ويدفعهم اللتقاط الصور له. 
ولعلل ما يميز هذا السلجد بطابلع خاص هلو القيمة التارخييلة والدينية 
والسياسلية التلي يتمتلع هبلا، فملن واحة هلذا السلجد تشلابكت أيدي 
العديلد ملن الواطنلن الذيلن عللت أصواهتلم للمطالبلة بالعديلد ملن 

اإلصاحلات االقتصاديلة والسياسلية والعداللة االجتاعية.
الطراز العاري الفريد:

   الطراز العاري للمسلجد السليني طراز عثاين يشلابه الطرز العارية 
لسلاجد عديلدة يف مدن أردنيلة وفلسلطينية، وعند الدخول إىل السلجد 
تشلعر براحة كبلرة داخل هذه التحفلة العمرانية وأسللوب بنائه القديم 
يف هندسلية غريبلة ومتقنة تشلعرك بلربودة اجلو رغم اللر القوي خارج 

السلجد، وتلفلت نظرك الرسلومات والزخرفة النقوشلة عى الائط.
    يبللغ طلول السلجد السليني 58.5 ملرتًا وعرضله 12.5 ملرتًا، 
والسلجد مبنلي بالكاملل بحجلارة مصنعلة بشلكل منتظم، وللمسلجد 
السليني مئذنتلان كبرتلان أحدامهلا أطول ملن األخرى، حيلث ترتفع 
اليمنلى 70 ملرتًا واليلرى 35 مرتًا، وأول ما يسلتقبل الداخلل إليه هو 
صحلن السلجد الجلّزأ إىل قسلمن، والسلجد ذو فناء كبلر، ومزخرف 
بنقلوش إسلامية، وحتيط به من اجلهلات الثلاث رواق أمامي ورواقان 
جانبيلان وهلي سلقائف حمموللة على أعملدة، ثم بيلت للصاة سلقفه 

قال أمير المؤمنين Q:)غالب الشهوة قبل قوة ضراوتها فإنها إن قويت عليك ملكتك واستقادتك ولم تقدر على مقاومتها(.قال أمير المؤمنين Q:(: )في كل شيء يذم السرف إل في صنائع المعروف والمبالغة في الطاعة(.
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حمملول على أعملدة أيضلًا تتجله عموديًا نحلو حائلط القبلة، ويتوسلط 
السلجد نافلورة وبركله صغلرة للوضلوء تعلوهلا قبلة بقيلت خلراء 
لعقلود قبلل أن ُيعلاد تأهيلهلا مؤخلرا وتزخلرف بنقلوش بديعلة وآيات 

قرآنيلة،  وحتيلط هبلا مقاعد حجريلة جيللس عليهلا التوضئون. 
ُأجريلت يف السلجد السليني أعلال إصاحلات وجتديلدات واسلعة 
يف العاملن: 1986م، 1987م، حيلث تلم تنظيلف واجهتله وتطعيمهلا 

الزخلارف. ملن  بمزيد 
وتتميلز جلدران السلجد بنقلوش مزركشلة وخمتلفلة األشلكال، إذ إن 
الواجهلة الرئيسلية للمبنلى مبنية من الرخلام الوردي، يتجلاوز ارتفاعها 
20 ملرتا ويبللغ سلمكها مرتا ونصلف الرت، كا أنله ثمة 4 نوافذ واسلعة 
على كل من جانبلي البوابة الرئيسلة، والتي تزّينها ملع البوابات األخرى 
أقلواس نصلف دائرية تضفي عليهلا مجالية رشقيلة، وقد زّينلت الواجهة 

الطللة عى صحن السلجد بمكعبلات الفسيفسلاء اللونة.
  هللذا السلجد حملراب يقلع يف وسلط الائلط اجلنلويب للمسلجد وهلو 
عبلارة عن حمرابلن متداخللن عليها قوسلان نصف دائريلن، والقوس 
اخلارجلي ُبنلي من الجلارة المراء والرخلام االبيض ويعلوه مسلتطيل 
كتلب يف وسلطه اآليلة الكريملة )َفنَاَدْتلُه اْلَاِئَكلُة َوُهلَو َقاِئلٌم ُيَصليلِّ يِف 

اْلِْحلَراِب(. آل عملران: 39
  والسلجد مؤللف ملن طابقلن وينقسلم الطابق الثلاين إىل صفلوف من 
األعملدة، ترتفلع قرابلة الرتيلن، وتربلط بينهلا أقلواس حتمل على متنها 
سلقف السلجد، كلا يزدحلم الطابلق الثلاين بالصللن يف شلهر رمضان 
ويف عيلدي الفطلر واألضحلى، حيلث إنله يف بقيلة أيلام السلنة يصليل 

النلاس يف الطابلق األول اللذي يتسلع لعلدة آالف منهلم.
تاريخ السجد:

  كان موقلع السلجد عبلارة علن أطلال كاتدرائيلة قديملة بنلي عليهلا 
مسلجد يف القلرن السلابع اليلادي وأعيلد ترميلم هلذا السلجد العلام 
1924 يف عهلد الدوللة العثانيلة؛ حيلث يعلد هلذا السلجد واحلدًا من 

أمجلل مسلاجد العاصملة وهلو نقطلة جتملع رئيسلية يف وسلط البللد.
وللمسلجد حكايتله التلي متيزه، فهو يعد من أقدم السلاجد التي شلّيدت 
خلارج شلبه اجلزيلرة العربية وملرت عليه مراحلل ترميم وإعلادة بناء يف 

عهود سلابقة ملن ضمنها العهلد األموي. 
توابع السجد:

وتتبلع السلجد دار لتعليلم القلرآن الكريلم ومصلى للنسلاء ومتوضلأ 
ومكتبلة إسلامية ومرافق يطّل باهبا عى سلوق السلّكر، وحملات جتارية 

ختتلص ببيلع العطلور والكتب والتسلجيات اإلسلامية.
الباحة األمامية للمسجد

للمسلجد باحلة مبلطلة كبلرة ال تقلل مسلاحتها علن 500 ملرت مربلع 
وتعتلرب أحد أهلم العامل يف وسلط البلد، وغالبلا ما جتتمع فيها جنسليات 
خمتلفلة وعلال وافلدون علرب وأجانب، كلا يعلرض فيها الباعلة كتب 
وتسلجيات دينيلة، ويف إحلدى زواياهلا سلبيل ملاء رباعلي األضلاع 

القرآنية. باآليلات  ومزخلرف 

قال أمير المؤمنين Q:)غالب الشهوة قبل قوة ضراوتها فإنها إن قويت عليك ملكتك واستقادتك ولم تقدر على مقاومتها(.قال أمير المؤمنين Q:(: )في كل شيء يذم السرف إل في صنائع المعروف والمبالغة في الطاعة(.



اآلداب االسالمية

التعامل مع األجري وآدابه

العدد )37( لشهر حمرم احلرام سنة 1438هـ

لقلد جلاء اإلسلام بتعاليمله الكريملة ومبادئله العظيمة، فملن أخذ هبا علز يف دنيلاه، وفاز يف أخراه، وجعل اإلسلام أسلاس 
تعاليمله العدل.

فالعدل هو مصدر األمن واالستقرار يف األرض، وهو مصدر ضان القوق واطمئنان النفوس.
وبالعلدل يعملر الكلون، وعليله قاملت السلاوات واألرض، وبالعلدل رسلت لكل فرد وللكل مجاعلة ولكل قوم وللكل أمة 
قاعلدة ثابتلة للتعاملل، ال متيلل وال تتأثر باألهواء، وال بملودة وال بغضاء، ال تتغر جملاراًة لقرابة أو مصاهلرة أو قوة أو ضعف 

أو غنلى أو فقلر، إنلا تكيل وتلزن للجميع بمكيلال واحد، وهلو العدل.
ِذيلَن آَمنُلوا َأْوُفلوا بِاْلُعُقوِد( )سلورة الائلدة: آية1(.وقال  َا الَّ ِملن ُخُللق الؤملن الوفلاء بالعهلوِد وااللتزام بالعقود قلال تعاىل: )َيلا َأهيُّ
مُت  ِذيَن ُهلْم ألََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم راعون( )سلورة الؤمنون: آيلة8(، ويف الديث القديّس: )يا عبلادي، إين حرَّ علز وجلل: )َوالَّ

الظللَم على نفيس، وجعلتله بينكم حمّرًما، فلا تظالوا( )كنلز العلال: ج15، ص924(. 
واقتضلت حكملة اهلل أن يفلاِوت بلن النلاس وجيعلهلم على طبقات: رشيلف ووضيع، غنلي وفقلر، رئيس وملرؤوس، عامل 
وجاهلل؛ ليحتلاَج النلاس بعضهم إىل بعلض، قال تعلاىل: )َأُهْم َيْقِسلُموَن َرْحَلَة َربَِّك َنْحلُن َقَسلْمنَا َبْينَُهلْم َمِعيَشلَتُهْم يِف اْلََياِة 

ا( )سلورة الزخلرف: آية32(. ْنَيلا َوَرَفْعنَلا َبْعَضُهلْم َفلْوَق َبْعٍض َدَرَجلاٍت لَِيتَِّخلَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسلْخِريًّ الدُّ
ر بعضهلم لبعلض يف األعلال واللرف والصنائع، فيحصلل بينهم تآللف وتضلاّم ينتظم بذلك  يقلول الفلرون: أي: ليتسلخَّ
نظلام العلامل، ال لكلال يف الوسلع، وال لنقلص يف القرت، فلو تسلاوى النلاس يف الغنى ومل حيتلج بعضهم لبعلض لتعطلت كثر 

ومنافعهم. مصالهلم  من 
وإن ملن صلور العلدل الواضحلة إنصلاَف األجلر ورعايلة حقله كإنسلان حيّس ويشلعر ويتلأمّل كلا تتأمل، وهللذا فقد رسلم لنا 
ديننلا طريلق التعاملل ملع األجلراء، وأوضحهلا أيلا إيضلاح، بلل إنله ال خيللو كتلاب فقهلّي ملن بلاب عقلد يف بيلان أحكام 
اإلجلارة واألجلر وقد شلدد علز وجل يف حقلوق العبلاد فالذنوب التعلقلة باهلل عز وجلل، يكفي فيهلا االسلتغفار؛ ولكن ما 

يتعللق بالعبلاد، فابد ملن إرضلاء اخلصوم.
وهناك قواعد عظيمة رسمها لنا ديننا يف التعامل مع األجراء: 

أوالً: حينلا يتعاقلد شلخص ملع آخلر على عمل معلّن فا بد ملن حتديد نلوع العمل وسلاعاته ومقلدار األجرة قبلل البدء يف 
العملل، فهلذا نبلّي اهلل موسلى )Q( لا ذهلب إىل النبي شلعيب قال لله: )َقلاَل إيِنِّ ُأِريلُد َأْن ُأنِكَحلَك إِْحلَدى اْبنََتيَّ َهاَتلْنِ َعَى 
َن( )سلورة  اِلِ َأْن َتْأُجلَريِن َثَانَِيلَة ِحَجلٍج َفلإِْن َأمْتَْملَت َعلرْشًا َفِمْن ِعنِْدَك َوَملا ُأِريُد َأْن َأُشلقَّ َعَلْيَك َسلَتِجُديِن إِْن َشلاَء اهللَُّ ِمْن الصَّ

القصلص: آيلة27(، فحلّد له األجلرة وبّن لله العمل.
وقال رسول اهلل )O(: )إذا استأجر أحدكم أجرا فليعلمه أجره( )كنز العال: ج3، ص906(.

وعلن اإلملام الصلادق )O(: )ملن كان يؤملن بلاهلل واليوم اآلخلر فا يسلتعملن أجلرًا حتى يعلم ملا أجره( )وسلائل الشليعة: 
ج19، ص105(.

قال أمير المؤمنين Q:)فروا إلى ال ول تفروا منه فإنه مدرككم ولن تعجزوه(.قال أمير المؤمنين Q:)في القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم(.
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ثانيلًا: علدم ظلم األجلر أو العاملل يف أجرته التي يسلتحقها.. 
فبعلض النلاس يلرى أن الطرف القابلل ال نارص لله، وال كفيل 
لله، وال وكيلل لله؛ فيسلاعده هلذا األمر على جتاوز اللدود.. 
رب  وانتقلام  خميفلة،  الجلال  هلذا  يف  الروايلات  أّن  واللال 
العاللن كبلر مملن يظلمون األجلر أجرتله، قال اهلل علز وجل 
يف حديلث قلديس: )َثَاَثلٌة َأَنلا َخْصُمُهلْم َيلْوَم اْلِقَياَملِة، َوَملْن 
ُكنْلُت َخْصَملُه َخَصْمُتُه: َرُجلٌل َأْعَطى يِب ُثلمَّ َغلَدَر، َوَرُجٌل َباَع 
ا َفَأَكَل َثَمنَُه، َوَرُجٌل اْسلَتْأَجَر َأِجًرا َفاْسلَتْوَف ِمنْلُه َومَلْ ُيْعطِِه  ُحلرًّ

َأْجلَرُه( )كنلز العلال: ج16، ص28(.
-)َثَاَثلٌة َأَنلا َخْصُمُهلْم َيلْوَم اْلِقَياَملِة(، إذا كان اهلل عز وجل هو 

اخلصلم، فليتصور اإلنسلان ثقلل القضية، وعظملة الوضوع.
-)َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجًرا َفاْسَتْوَف ِمنُْه(، أي أخذ منه ما يريد.

-)َومَلْ ُيْعطِلِه َأْجلَرُه(، علدم إعطلاء األجلر يكلون: إملا بعلدم 

إعطائله األجلر مطلقًا، أو بعلدم إعطائه األجر كاملًا، واقتطاع 
جلزء منله.. ويتعلذر بأعلذار واهيلة غلر مقنعة، كلي ال يعطي 

أجرته. األجلر 
)إن اهلل تعلاىل غافلر كل ذنلب، إال   :)O( وقلال رسلول اهلل
رجلل اغتصلب أجلرًا أجلره، أو مهر املرأًة( )مسلتدرك الوسلائل: 

ص31(.  ج14، 
وعنله )O(: )ملن ظللم أجلرا أجره أحبلط اهلل عملله وحرم 
عليله ريلح اجلنلة، وان رحيهلا لتوجد من مسلرة مخسلائة عام( 

ص513(. الصلدوق:  )أمايل 
وعلن األصلبللغ بلن نباتة: كنت جالسلا عند أملر الؤمنن عيل 
بلن أيب طاللب )Q( يف مسلجد الكوفلة، فأتاه رجل ملن بجيلة 
يكنلى أبلا خدجيلة قلال: يلا أملر الؤمنلن، أعنلدك س من س 

رسلول اهلل )O( حتدثنلا به؟
قلال: )نعلم، يلا قنلرب ائتنلي بالكتابلة، ففضهلا، فإذا يف أسلفلها 
الرحلن  اهلل  بسلم  فيهلا  مكتلوب  الفلأرة،  ذنلب  مثلل  سلليفة 
الرحيلم، إن لعنلة اهلل ومائكتله والناس أمجعن على من انتمى 
إىل غلر مواليله، ولعنلة اهلل ومائكتله والناس أمجعلن عى من 
أحلدث يف اإلسلام حدثنلا أو آوى حمدثا، ولعنلة اهلل ومائكته 
والنلاس أمجعلن على من ظللم أجرا أجلره( )مسلتدرك الوسلائل: 

ص30(. ج14، 
إذا كان  إال  نقلص  بلدون  يعطلى األجلر حقله كاملًا  ثالثلًا: 
األجلر مقلرًا بشلكل واضلح يف عملله وملع هلذا حيلاول 

يرضيله. أن  العملل  صاحلب 
رابعلًا: إعطائله أجرتله يف اللال وعلدم الاطللة: قلال رسلول 
اهلل)O(: )أعطلوا األجلر أجلره قبلل أن جيلف عرقله( )كنلز 

ص906(. ج3،  العلال: 

خامسلًا: معامللة العلال بالعطف والرحلة، وأن ال يكلفه 
فلوق طاقته.

ما جيب عىل العامل:
ويف القابل جيب عى العامل أن خياف اهلل وحيرتم العقد:

1- اإللتزام بمواقيت العمل والحافظة  عى ساعاته.
2- أن ال خيلون صاحبله فيأخلذ ملن مالله أو بضاعتله أو 

صناعتله شليئًا إال بإذنه.
3- اللرص على إتقلان العملل ولراقلب ربله يف عملله 

وإن كان يف غيلاب صاحلب العملل.
ال  وأن  وآالتله،  العملل  معلدات  على  الحافظلة   -4

اخلاصلة. أغراضله  يف  العلدات  هلذه  تسلتخدم 
5- الحافظة عى كتان أسار العمل إن كان له أسار.

6- وليحلذر ملن العمل اإلضلايف يف أوقلات العمل ما مل 
يكن بلإذن صاحلب العمل.

التعويض وتدارك ما فات:
إن اإلنسلان الذي تراكملت عليه تبعات ماليلة لآلخرين، 

هنلاك طريقان لتلدارك األمر:
الطريلق األول: دفلع القلوق.. إن كان يعللم أصحلاب 
هلذه القوق، عليله بإرجاعها هللم، ولو بواسلطة إن كان 
ال حيلب أن يفضلح سه، ويطللب ملن ذللك الشلخص 

ذمته. إبلراء 
الطريلق الثلاين: إبراء الذمة.. إن اإلنسلان اللذي يكون يف 
ذمتله مبللغ ملن الال ألجلر وال يسلتطيع الوصلول إليه، 
وانقطعلت أخبلاره؛ فعليله أن يدفع هلذا البللغ للمجتهد 
جمهوللة  »أملوال  بعنلوان:  اإلملام،  وكيلل  هلو  اللذي 
الاللك«؛ فهلو بذلك يكلون قد أبلرأ ذمته.. وحتلى الذي 
ال يتذكلر ملا لله وملا عليله، عندملا خيملس مالله، ليضع 
عليله مبلغلًا بعنلوان: »رد الظلامل، وجمهول الاللك«؛ فهذا 
أملر حسلن، يف كل علام حيلاول أن يصفلي حسلابه ملع 

اخلللق أوالً بلأول؛ لئلا ترتاكلم التبعات.
مجيلع  يف  الراقبلة  وعلدم  الغفللة  ملن  اللذر  فاللذر 
يوًملا  سلتاقون  فإنكلم  وكبرهلا،  صغرهلا  أعالكلم، 
وصفله اهلل بقولله: )َوَنَضلُع اْلََواِزيَن اْلِقْسلَط لَِيلْوِم اْلِقَياَمِة 
َفلا ُتْظَللُم َنْفلٌس َشلْيئًا َوإِْن َكاَن ِمْثَقلاَل َحبَّلٍة ِملْن َخلْرَدٍل 

َأَتْينَلا هِبَلا َوَكَفلى بِنَلا َحاِسلبَِن( )سلورة األنبيلاء: آيلة47(.

قال أمير المؤمنين Q:)فروا إلى ال ول تفروا منه فإنه مدرككم ولن تعجزوه(.قال أمير المؤمنين Q:)في القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم(.
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عقـائــدنــا

احللقة الثالثة والعشرون
بسم اهلل الرحن الرحيم

الملد هلل رب العاللن وصلى اهلل على ارشف األنبياء و الرسللن أيب القاسلم حممد وآلله الطيبن الطاهريلن، واللعن 
الدائلم عى أعدائهلم إىل قيام يلوم الدين.

 ،)O(تقدملت مجللة ملن األدلة والرباهن الواردة يف كتب السللمن من الفريقن حول مسلألة اخللفاء ملن بعد النبي
وأهنلم أهلل بيتله)K( الذيلن أذهب اهلل عنهلم الرجس وطهرهلم تطهرا، وقلد ذكرنا عدة ملن األحاديلث التي فيها 

تعيلن اخللفلاء من بعلد النبي)O( وذكلرت صفاهتم واسلائهم، ونذكر هنا مجللة اخرى منها:
:)K (بعض من النصوص تعّن أساء األئمة العصومن

يوجلد يف مصادرنلا الديثيلة العديلد ملن الروايلات التلي تنلص على حتديد أسلاء األئملة العصوملن )K(، وهذه 
الروايلات تنقسلم بحسلب الدلول إىل أقسلام :

القسم األول:
ملا ورد ملن الروايلات يف حتديلد أن األئملة K هلم ملن ) وللد السلن )Q( (، وهلذه الروايلات - هبلذا العنوان - 
جتيلب على علدة أسلئلة، فهلي من جهلة جتيب على نقطة هلي مركز التشلكيك عنلد الشلككن الدعن علدم وجود 
نلص على األئملة بعد اإلملام السلن)Q(، بينا هلذه الروايات تعتلرب نصًا على العنلوان أي أوالد السلن، وأيضًا 
فهلي حتلدد نسلب األئملة بعده وحترهلم يف هذه الذريلة الطاهلرة، فتنفي هلذا النصب عملن ليس من هلذا البيت، 
فلكل ملن ادعلى اإلماملة ملن غرهلم فادعلاؤه باطلل، وللو كان هاشلميًا قرشليًا، بل حتلى للو كان ملن أوالد أمر 
الؤمنلن ملن غلر نسلل السلن )Q(.  وأيضلًا فهلذه الروايلات تلدل بالدالللة االلتزاميلة على أهنم ملن قريش بل 
ة لذللك العنلوان، وهللذا فا ورد من غلر طرق الشليعة كثرًا ملن أن األئمة ملن قريش يكون مفلّرًا هبذه  هلي مفلرَّ

الروايلات حيلث أن ملن كان من أبناء السلن فهلو باللرورة قريّش. 
فملن تللك الروايلات: ملا رواه الشليخ الكلينلي )رحله اهلل( علن إسلحاق بن غالب علن أيب عبلد اهلل الصلادق عليه 
)Q( َِتاُرُهْم خِلَْلِقه ِمْن ُوْلِد اْلَُسلْن  السلام ملن كام يذكلر فيه األئملة. . .  إىل أن قال »  َفَلْم َيلَزِل اهللَّ َتَباَرَك وَتَعلاىَل خَيْ

َتبِيِهلْم وَيْرَض هِبِلْم خِلَْلِقله وَيْرَتِضيِهْم ُكلَّلَا َمَض ِمنُْهلْم إَِماٌم َنَصلَب خِلَْلِقه  ِملْن َعِقلِب ُكلِّ إَِملاٍم َيْصَطِفيِهلْم لَِذلِلَك وجَيْ
لًة ِملَن اهللَّ هَيْلُدوَن بِاْلَقِّ وبِله َيْعِدُللوَن ُحَجُج اهللَّ  لًة َعالًِا َأِئمَّ ًا وإَِمامًا َقيِّلًا وُحجَّ ِملْن َعِقبِله إَِماملًا َعَللًا َبيِّنلًا وَهاِديلًا َنلرِّ

وُدَعاُتله وُرَعاُتله َعلَى َخْلِقله َيِديُن هِبَْدهِيِلُم اْلِعَبلاُد.. .  «  اللكايف: ج1، ص203.
ومنهلا ملا رواه الشليخ الصلدوق )رحله اهلل(  عن أيب حزة الثلايل، عن أيب جعفر )Q( قال سلمعته يقلول: »إن أقرب 

قال أمير المؤمنين Q:)فاز من استصبح بنور الهدى وخالف دواعي الهوى وجعل اإليمان عدة معاده والتقوى ذخره وزاده(.
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النلاس إىل اهلل علز وجلل وأعلمهلم بله وأرأفهلم بالنلاس 
حمملد )O(، واألئملة فأدخللوا أيلن دخللوا وفارقوا من 
فارقلوا ل عنلى بذللك حسلينًا ل  ووللده فلإن اللق فيهلم 
وهلم األوصياء ومنهلم األئمة، فأينا رأيتموهلم فاتبعوهم 
وإن أصبحتلم يوملًا ال تلرون منهم أحلدًا منهم فاسلتغيثوا 
بلاهلل عز وجلل وانظروا السلنة التلي كنتم عليهلا واتبعوها 
وأحّبلوا ملن كنتم حتبلون وأبغضوا ملن كنتلم تبغضون فا 
أسع ملا يأتيكلم الفلرج ! «  كلال الديلن ومتلام النعملة: ص328. 
ويؤيدهلا ما رواه  أيضا يف كال الدين، عن سللان الفاريس 
قلال : »دخللت على النبلي )O(، فلإذا السلن بلن عيل 
على فخلذه وهو يقّبلل عينيه ويلثلم فاه ويقول : أنت سليد 
ابلن سليد، أنت إمام ابلن إمام أبلو أئمة أنت حجلة اهلل ابن 
حجتله وأبلو حجج تسلعة من صلبلك تاسلعهم قائمهم«.

القسم الثاين: 
بلدءًا   )K( األئملة  أسلاء  على  تنلّص  التلي  الروايلات 
ملن اإلملام أملر الؤمنلن )Q( حتلى اإلملام حمملد بلن 
 عليل الباقلر )Q( وهلي متعلددة نكتفلي منهلا بروايتلن :

األوىل رواهلا الشليخ الكلينلي )رحه اهلل( عن ابن مسلكان 
علن أيب بصلر قلال : سلألت أبلا عبلد اهلل )Q( علن قلول 
ِذيلَن آَمنُلوا َأطِيُعلوا اهللََّ َوَأطِيُعلوا  َلا الَّ اهلل علز وجلل )َيلا َأهيُّ
ُسلوَل َوُأْويِل األَْملِر ِمنُْكلْم(، النسلاء: 59، فقلال : نزلت يف  الرَّ
عليل بلن أيب طالب والسلن والسلن )K(، فقللت : إن 
النلاس يقولون فا باله مل يسلمِّ علّيًا وأهلل بيته يف كتاب اهلل 
علز وجلل ؟ فقلال : قولوا هللم : إن رسلول اهلل نزلت عليه 
الصلاة ومل يسلّم اهلل هلم ثاثًا وال أربعًا، حتى كان رسلول 
اهلل هلو اللذي فلر ذلك ونزللت اللزكاة ومل يسلّم هلم من 
كل أربعلن درمهلًا درهلم، حتلى كان رسلول اهلل هو الذي 
فلّر هللم ذللك، ونزل اللج فلم يقل هللم طوفوا أسلبوعًا 
حتلى كان رسلول اهلل هلو اللذي فلّر هللم ذللك ونزللت 
ِمنُكلم(، األَملر  َوُأِويل  ُسلول  الرَّ َوأطِيُعلوا  اهللَ  أطِيُعلوا   ( 

ونزلت يف عيل والسلن والسلن فقال رسلول اهلل يف عيل 
) ملن كنت ملواله فعيل ملواله (، فقلال)O(: »أوصيكم 
بكتلاب اهلل وأهلل بيتلي فإين سلألت اهلل أن ال يفلرق بينها 
حتلى يوردمهلا عليل اللوض فأعطلاين ذلك«، وقلال: »ال 
تعلموهلم فهلم أعللم منكم«، وقلال: »إهنم للن خيرجوكم 
ملن باب هلدى ولن يدخلوكلم باب ضالة«. فلو سلكت 
رسلول اهلل فللم يبلن ملن أهلل بيتله الدعاهلا آل فلان 
وآل فلان، لكلن اهلل أنلزل يف كتابله تصديقلًا لنبيله: ) إنَّلَا 
رُكم  جلَس أهلَل الَبيلت َوُيَطهِّ ُيريلُد اهلل لُِيذِهلَب َعنُكلُم الرِّ

َتطِهلرًا (، االحزاب: 33، فكان عيل والسلن والسلن 
وفاطملة فأدخلهم رسلول اهلل حتت الكسلاء يف بيت 
أم سللمة ثم قلال : »اللهلم إن لكل نبي أهلًا وثقًا 
وهلؤالء أهليل وثقليل«.  فقاللت أم سللمة : ألسلت 
ملن أهللك؟ قلال : »إنلك إىل خلر، ولكلن هلؤالء 
أهليل وثقليل«، فللا قبض رسلول اهلل كان عليل أوىل 
اهلل  رسلول  فيله  بللغ  ملا  لكثلرة  بالنلاس،  النلاس 
بيلده، فللا ملض عليل مل  وإقامتله للنلاس وأخلذه 
يكلن يسلتطيع عليل - ومل يكلن ليفعلل - أن يدخل 
حمملد بلن عليل وال العباس بن عليل وال واحلدًا من 
وللده. .  إذن لقلال السلن والسلن إن اهلل تبلارك 
بطاعتنلا  فأملر  فيلك  أنلزل  فينلا كلا  أنلزل  وتعلاىل 
كلا أملر بطاعتلك، وبللغ فينلا رسلول اهلل كلا بللغ 
فيلك، وأذهلب عنلا الرجلس كلا أذهبه عنلك، فلا 
ملض عليل، كان السلن أوىل هبلا لكربه فللا تويف مل 
يسلتطع أن يدخل وللده ومل يكن ليفعلل ذلك، واهلل 
علز وجلل يقلول : ) َوُأوُللوا األَرَحلام َبعُضُهم أوىَل 
بَِبعلض يِف ِكَتلاب اهلل ( األنفلال: 75، فيجعلها يف ولده،  
إذن لقلال السلن أملر اهلل بطاعتي كا أملر بطاعتك 
وطاعلة أبيك، وبلغ يف رسلول اهلل كلا بلغ فيك ويف 
أبيلك وأذهلب اهلل عنلي الرجلس كلا أذهلب عنك 
وعلن أبيلك، فلا صلارت إىل السلن مل يكلن أحد 
ملن أهلل بيتله يسلتطيع أن يدعلي عليه كلا كان هو 
يدعلي على أخيله وعلى أبيله، للو أرادا أن يرفلا 
األملر عنله، ومل يكونلا ليفعلاه، ثلم صلارت حلن 
: اآليلة  هلذه  تأويلل  فجلرى  السلن  إىل  أفضلت 
 )َوُأوُللوا األَرَحام َبعُضُهلم أوىَل بَِبعض يِف ِكَتاب اهلل(

ثلم صلارت ملن بعلد السلن لعليل بلن السلن 
ثلم صلارت ملن بعلد عليل بلن السلن إىل حمملد 
الشلك،  هلو  »الرجلس   : قلال  ثلم  عليل،  بلن 
.)  .286  /  1 )اللكايف  أبلدًا«  ربنلا  يف  نشلك  ال  واهلل 
تعلاىل. اهلل  شلاء  أن  تلأيت  تتملة  ولللكام 

المد هلل رب العالن وصى اهلل عى حممد وآله 
الطيبن الطاهرين.

قال أمير المؤمنين Q:)فاز من استصبح بنور الهدى وخالف دواعي الهوى وجعل اإليمان عدة معاده والتقوى ذخره وزاده(.



محرم
الحــرام

العدد )37( لشهر حمرم احلرام سنة 1438هـ

مناسبات الشهر

جتدد األحزان وبدء أيام العزاء احلسيني: 
أول يـوم مـن أيـام شـهر حمـرم احلـرام، شـهر احلـزن والعـزاء الـذي حيييـه 
املسـلمون وبخاصـة شـيعة أهل البيـت)K( بذكر مصاب سـيد الشـهداء 
أيب عبـد اهلل احلسـني وأهـل بيتـه)K( وأصحابـه امليامـني الكـرام، الشـهر 
الذي أحزن أنبياء اهلل ورسـله ومالئكته وشـيعة أهـل البيت)K( وحمبيهم، 
 ،)K(حيـث تعقـد يف هذا الشـهر جمالس العـزاء عـىل أيب عبد اهلل احلسـني
وبيـان  النـاس  إشـعاع إلرشـاد  مراكـز  إىل  املجالـس  والتـي حتـول هـذه 
عقائدهـم وأمـور دينهـم، فضـاًل عـم يتحدث بـه خطبـاء املنرب عـن واقعة 

الطـف ومـا جرى فيهـا مـن بطـوالت وتضحيـة وإيثار. 
حديث اإلمام الرضا)K( ألحد أصحابه:  

يف األول مـن حمـرم احلـرام كان حديـث اإلمـام الرضا)Q( ألحـد أصحابه 
 .)Q(عـن حرمـة حمرم، ومـا ارتكـب فيه مـن ظلـم آلل البيت

عـن الريـان بـن شـبيب، قـال: دخلـت عـىل الرضـا )Q( يف أول يـوم مـن 
املحـرم، فقـال يل: )يـا بـن شـبيب، أصائـم أنـت؟ فقلـت: ال. فقـال: إن 
هـذا اليـوم هـو اليـوم الـذي دعـا فيـه زكريـا )Q( ربـه عـز وجـل، فقال: 
)رب هـب يل مـن لدنـك ذريـة طيبـة إنك سـميع الدعـاء( فاسـتجاب به، 
وأمـر املالئكـة فنادت زكريـا وهو قائم يصـيل يف املحـراب: )أن اهلل يبرشك 
بيحيـى( فمـن صام هـذا اليـوم ثم دعـا اهلل عز وجـل اسـتجاب اهلل له، كم 

.)Q( اسـتجاب لزكريـا
ثـم قال: يـا بن شـبيب، إن املحرم هو الشـهر الـذي كان أهـل اجلاهلية فيم 
مـى حيرمـون فيـه الظلـم والقتـال حلرمتـه، فـم عرفت هـذه األمـة حرمة 
شـهرها وال حرمـة نبيهـا )O(، لقـد قتلـوا يف هـذا الشـهر ذريته، وسـبوا 

نسـاءه، وانتهبـوا ثقلـه، فـال غفـر اهلل هلم ذلـك أبدا.
،)Q( يا بن شبيب، إن كنت باكيا لشئ، فابك للحسني بن عيل بن أيب طالب 

فإنـه ذبـح كـم يذبـح الكبـش، وقتل معـه من أهـل بيتـه ثمنية عـرش رجال 
مـا هلـم يف األرض شـبيه، ولقد بكت السـموات السـبع واألرضـون لقتله، 
ولقـد نـزل إىل األرض مـن املالئكـة أربعـة آالف لنرصه فوجـدوه قد قتل، 
فهـم عنـد قـربه شـعث قـرب إىل أن يقـوم القائـم، فيكونـون مـن أنصـاره، 

وشـعارهم: يـا لثارات احلسـني.
يـا بـن شـبيب، لقـد حدثنـي أيب، عـن أبيـه، عـن جـده )Q(: أنـه ملـا قتل 

جـدي احلسـني )O(، مطـرت السـمء دمـا وترابـا أحـر.
يـا بـن شـبيب، إن بكيـت عـىل احلسـني )Q( حتـى تصـري دموعـك عـىل 
خديـك غفـر اهلل لـك كل ذنـب أذنبتـه، صغـريا كان أو كبـريا، قليـال كان 

أو كثـريا.
يـا بـن شـبيب، إن رسك أن تلقـى اهلل عـز وجـل وال ذنـب عليـك، فـزر 

.)Q( احلسـني 
يـا بـن شـبيب، إن رسك أن تسـكن الغـرف املبنيـة يف اجلنـة مـع النبـي وآله 

)K(، فالعـن قتلـة احلسـني.

يـا بـن شـبيب، إن رسك أن يكـون لـك مـن الثـواب مثـل مـا ملن استشـهد 
مـع احلسـني ) Q ( فقـل متى مـا ذكرته: يـا ليتني كنـت معهم فأفـوز فوزا 

. عظيم
يـا بـن شـبيب، إن رسك أن تكـون معنـا يف الدرجـات العـىل مـن اجلنـان، 

قال أمير المؤمنين Q:)فال ال عباد ال أن تتردوا رداء الكبر فإن الكبر مصيدة إبليس العظمى التي يساور بها القلوب مساورة السموم القاتلة(.قال أمير المؤمنين Q:)فاتقوا ال تقية من سمع فخشع واقترف فاعترف ووجل فعمل وحاذر فبادر(.
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فاحـزن حلزننـا وافـرح لفرحنـا، وعليك بواليتنـا، فلو 
أن رجـال تـوىل حجـرا حلـرشه اهلل معـه يـوم القيامة(.

حبيـب بـن مظاهر يدعـو بني أسـد لنـرصة أيب عبد اهلل 
 :)Q(احلسني

يف السـادس مـن حمـرم سـنة )61هــ( أقبـل حبيب بن 
مظاهـر إىل اإلمـام احلسـني)Q( فقال: يا بن رسـول اهلل 
ههنـا حي من بني أسـد بالقرب منا، أتـأذن يل يف املصري 
إليهـم فأدعوهـم إىل نرصتـك، فعسـى اهلل أن يدفع هبم 
عنـك، قـال: قـد أذنـت لـك، فخـرج حبيـب إليهم يف 
جـوف الليـل متنكـرًا.. فقال هلـم: إين قـد أتيتكم بخري 
مـا أتـى بـه وافـد إىل قومـه، أتيتكـم أدعوكـم إىل نرص 
ابـن بنـت نبيكـم.. وهـذا عمر بن سـعد قد أحـاط به، 
وأنتـم قومـي وعشـرييت.. فوثـب رجـل من بني أسـد 
يقـال لـه عبـد اهلل بـن بـرش قـال: أنـا أول مـن جييب.. 
ثـم تبـادر رجـال احلي حتـى التـأم منهم تسـعون رجاًل 
فأقبلـوا يريـدون احلسـني)Q(، وخـرج رجـل يف ذلك 
الوقـت مـن احلـي حتـى صـار إىل ابـن سـعد فأخـربه 
باحلـال، فدعـا ابـن سـعد برجـل مـن أصحابـه يقـال 
لـه األزرق، فضـم إليـه أربعمئـة فـارس ووجهـه نحو 
بني أسـد.. فنـاوش القـوم بعضهـم بعضـًا.. وعلمت 
بنـو أسـد أن ال طاقة هلـم بالقـوم فاهنزمـوا راجعني إىل 

. مهم قو
 :)Q(منع املاء عن اإلمام احلسني وأهل بيته

يف اليـوم السـابع مـن املحـرم سـنة )61هــ( منـع املـاء 
عـن الوصـول إىل خيـام احلسـني )Q(، وحالـوا بينهم 
وبـني الفـرات بأمـر مـن عبيـد اهلل بـن زياد، فعـن حيد 
بـن مسـلم األزدي قـال: جـاء مـن عبيـد اهلل بـن زيـاد 
كتـاب إىل عمـر بن سـعد: أمـا بعد، فحل بني احلسـني 
وأصحابـه وبـني املـاء ال يذوقوا منـه قطرة-فبعث عمر 
بـن سـعد عمـرو بـن احلجاج عـىل مخـس مائـة فارس 
 )Q( فنزلـوا عـىل الرشيعـة وحالوا بـني اإلمام احلسـني

وأصحابـه وبـني املـاء أن يسـقوا منـه قطرة. 
أبو الفضل العباس)Q( يأيت باملاء بعد قتال: 

يف الثامن من املحرم سـنة )61هـ( نفـذ املاء يف خيام أيب 
عبـد اهلل احلسـني )Q( فدعـا أخـاه العباس، فضـم إليه 
ثالثـني فارسـًا وعرشيـن راكبـًا، وبعـث معـه عرشيـن 
قربـة، فأقبلـوا يف جوف الليـل حتى دنوا مـن الفرات-

وصـاح عمـرو بـن احلجـاج بالنـاس، واقتتلـوا قتـاالً 
شـديدًا، فـكان قـوم يقاتلـون، وقـوم يملئـون القرب، 
ومل يقتـل مـن أصحـاب احلسـني )Q( أحـد، ثـم رجع 
)Q(  القـوم إىل معسـكرهم، فـرشب اإلمـام احلسـني 

ومن كان معه، ولذلك سمي العباس)Q( بالسقاء.
 :)Q(حمارصة خيام أيب عبد اهلل احلسني

يف التاسـع مـن املحرم سـنة )61هــ(، كان إمتام حمـارصة خيام 
 .)Q(اهلل عبد  أيب 

يـوم  )تاسـوعاء  قـال:   )Q(الصـادق اهلل  أيب عبـد  روي عـن 
عليهـم(  اهلل  وأصحابه)رضـوان   )Q(احلسـني فيـه  حـورص 
أبـن  وفـرح  الشـام..  أهـل  خيـل  عليـه  واجتمـع  بكربـالء، 
مرجانـة وعمـر بـن سـعد بتوافر اخليـل وكثرهتـا، وأيقنـوا أن 
ال يـأيت احلسـني)Q( نـارص، وال يمـده أهـل العـراق - بـأيب 

 .)- الغريـب  املسـتضعف 
إحياء اإلمام احلسني)Q( وأصحابه هذه الليلة بالعبادة: 

 )Q(يف هـذه الليلة ليلة العـارش من املحرم بات اإلمام احلسـني
وأصحابه)رضـوان اهلل عليـه( وهلـم دوي كـدوي النحـل، ما 

بـني راكع وسـاجد، وقائـم وقاعد. 
ظهور اإلمام املهدي)عجل اهلل فرجه الرشيف(: 

اهلل  املهدي)عجـل  اإلمـام  ظهـور  املحـرم،  مـن  العـارش  يف 
فرجـه(، فقـد روي عـن أيب جعفـر الباقـر)Q( قـال: )يظهـر 
املهـدي يف يـوم عاشـوراء، وهـو اليوم الـذي قتل فيه احلسـني 
بـن عـيل)Q(، وكأين بـه يوم السـبت العـارش من املحـرم قائم 
بـني الركـن واملقـام، وجربائيـل عـن يمينـه، وميكائيـل عـن 
يسـاره، وتسـري إليه شـيعته مـن أطـراف األرض، تطـوى هلم 
طيـًا حتـى يبايعـوه، فيملؤ هبـم األرض عدالً كـم ملئت جورًا 

 .) وظلًم
وعـن أيب عبـد اهلل)Q( قـال: )إن القائـم صلـوات اهلل عليـه 
ينـادى باسـمه ليلـة ثـالث وعرشيـن، ويقـوم يوم عاشـوراء، 

 .))Q(يـوم قتـل فيه احلسـني بـن عـيل
إرسال سليمن)Q( اهلدهد إىل سبأ: 

يف الثامـن عرش من حمرم أرسـل سـليمن النبي عـىل نبينا وعليه 
الصـالة والسـالم اهلدهد إىل مملكة سـبأ، وقد ذكـر اهلل تعاىل يف 
كتابـه الكريم قصة سـليمن واهلدهـد وجميئه بأخبار مملكة سـبأ 

وملكتها يف سورة النمل)اآليات: 20 ـ 44(.    
 :)H(وفاة الشيخ الطويس

يف ليلـة الثانيـة والعرشيـن مـن شـهر حمـرم سـنة )460هــ(، 
تـويف الشـيخ أبـو جعفـر حممد بن احلسـن بـن عـيل الطويس، 
شـيخ الطائفـة ورئيسـها الـذي تلـوى لـه األعنـاق، صنـف 
واإلمـام،  ذلـك  يف  القـدوة  وكان  اإلسـالم،  علـوم  مجيـع  يف 
وقـد مـأت تصانيفـه األسـمع، تتلمـذ عىل يـد الشـيخ املفيد 
والسـيد املرتـى-وكان ببغـداد، ثـم هاجـر إىل مشـهد أمـري 
املؤمنـني)Q( خوفـًا مـن الفتنة التـي جتددت ببغـداد وُاحرقت 

 .)H(كتبه-وبقـي هنـاك إىل أن تـويف

قال أمير المؤمنين Q:)فال ال عباد ال أن تتردوا رداء الكبر فإن الكبر مصيدة إبليس العظمى التي يساور بها القلوب مساورة السموم القاتلة(.قال أمير المؤمنين Q:)فاتقوا ال تقية من سمع فخشع واقترف فاعترف ووجل فعمل وحاذر فبادر(.



رجال حول اإلمام

العدد )37( لشهر حمرم احلرام سنة 1438هـ

خّصله اإلملام الهلدّي )عجلل اهلل فرجه( بالسلام عليه يف زيارتله العروفة بلل ) زيارة الناحية القّدسلة (، فقلال فيها: 
)السلام عى عابِس بِن أيب شلبيب الشلاكرّي(.

 اسمه وكنيته ونسبه: 
هلو عابلس بلن أيب شلبيب بلن شلاكر بلن ربيعلة بن ماللك بلن صعب بلن معاويلة بن كثلر بن ماللك بن جشلم بن 

حاشلد اهلملداين الشلاكري، وبنلو شلاكر بطن ملن مهدان.

مواقف شاخمة: 
 * كان عابلس من رجال الشليعة رئيسلا شلجاعا خطيبا ناسلكا متهجدا، وكانت بنو شلاكر من الخلصلن بوالء أمر 

الؤمنلن )Q( وفيهلم يقلول )Q ( يلوم صفلن: )للو متت عدهتلم ألفا لعبلد اهلل حق عبادتله(. اعيلان الشليعة لألمينلي:ج9، 
ص234. وكانلوا ملن شلجعان العرب وحاهتلم، وكانوا يلقبون فتيلان الصباح، فنزللوا يف بني وادعة ملن مهدان، فقيل 

هلا فتيلان الصباح، وقيلل لعابس الشلاكري والوادعي.
وعابلس بلن أيب شلبيب الشلاكرّي رضلوان اهلل عليله.. هو ملن الطبقلة الؤمنة الجاهلدة الصابلرة، التفانية يف سلبيل 
البلدأ، والتلي ُعِرفلت بمواقفهلا الشلاخمة، فهلو أحلُد دعلاة النهضلة السلينّية الباركلة يف الكوفلة، وأحلُد النارصين 

.)Q( لسللم بلن عقيل سلفر السلن
فحلن بللغ الكوفّين هلاُك معاوية.. أخلذت كتبهم تتاحق على اإلمام السلن )Q(، حّتى اجتمع عنلده اثنا عرش 
أللف كتلاب، فللم َيلَر ُبلّدًا ملن اإلجابة، فأرسلل إليهلم ابن عّمه مسللم بلن عقيل ممثلًا عنه. فلإذا َقِدم مسللم أسع 
أهلل الكوفلة لبايعتله، وقلد قلرأ عليهلم كتاب اإلملام السلن )Q( فأخلذوا يبكلون، وَخَطلب ُخَطباؤهلم ُمَرّحبن 
بله ُمَوّطنلن أنفَسلهم على ُنرتله.. ويف ذلك قلام عابس بلن أيب شلبيب الشلاكرّي، فَحِملد اهللَ وأثنى عليله، ثّم قال 

: لسلم
أّملا بعلد، فلإيّن ال ُأخربك علن النلاس، وال أعَلم ما يف أنفسلهم، وما أغلّرك منهلم. واهللِ أحّدثك عّا أنلا ُموّطٌن نفيس 
كلم، وألرِضَبّن بسليفي دونكلم، حّتى ألقلى اهللَ.. ال أريد  عليله، واهللِ ألجيبنّكلم إذا َدَعوتلم، وألُقاتللّن معكلم َعُدوَّ

بذللك إالّ ما عنلد اهلل(. تاريخ الطلربي: ج3،ص279.
*كان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اهللَ عليه.

وإليانله ووثاقتله، أرسلله مسللم بن عقيل برسلالة إىل اإلملام السلن )Q(، ثّم الزم عابٌس سلّيَد الشلهداء )Q( يف 
مّكلة بعلد أن خلرج منهلا متوّجهًا إىل سلاحة الطلّف.. إىل أن جاء معله إىل كرباء.

قال أمير المؤمنين Q:)قد تآخى النفوس على الفجور وتهاجروا على الدين وتحابوا على الكذب وتباغضوا على الصدق(.قال أمير المؤمنين Q:(: )قد ظهر أهل الشر وبطن أهل الخير وفاض الكذب وغاض الصدق(.



21

يوم عاشوراء:
بعلد أن هلوى مخسلون شلهيدًا ملن أصحلاب السلن )Q( يف 
المللة األوىل.. أخلذوا َيلرُبزون للحلرب ُوْحدانًا واثنلن اثنن، 
ديقان فُيقاتِلان حّتى ُيسَتشلهدا معًا، ورّبا  فيخلرج األَخلوان والصَّ

ّقلّدم األُخ أخلاه والميلُم حيَمله، حّتلى إذا ُقتل خرج ملن بعده.
)Q( وّلا قّدم عابٌس صاحَبه َشلوَذب الشاكرّي، أقبل عى إمامه السن 

قائلًا لله: )يلا أبلا عبلداهلل، أَملا واهلل ملا أمسلى على ظهلر األرض قريلٌب 
وال بعيلد أَعلزَّ عليَلّ وال أحلبَّ إيَلّ منلك، ولو َقَدرُت على أن أدفع عنلك الضيَم 
والقتلَل بليٍء أعلزَّ عليَلّ من نفليس ودملي َلَفَعلُته. السلام عليك يا أبلا عبداهلل، ُأشلِهُد 

اهللَ أيّن على َهْديلك وَهْدي أبيلك(. بحلار األنلوار:45، ص29.
وروى أبلو خمنلف: أنله للا التحلم القتلال يف يلوم عاشلوراء وقتلل بعلض أصحلاب السلن )Q( جلاء عابلس 
الشلاكري ومعله شلوذب )ملوىل عابلس(، فقال لشلوذب: يا شلوذب ما يف نفسلك أن تصنلع ؟ قال: ملا أصنع ؟ 
أقاتلل معلك دون ابلن بنلت رسلول اهلل )O( حتلى أقتل. فقلال: ذلك الظن بلك، أملا اآلن فتقدم بلن يدي أيب 
عبلد اهلل حتلى حيتسلبك كلا احتسلب غرك ملن أصحابله، وحتى أحتسلبك أنا، فإنله للو كان معي السلاعة أحد 
أنلا أوىل بله منلي بلك لرين أن يتقلدم بن يلدي حتى أحتسلبه، فإن هذا يلوم ينبغي لنلا أن نطلب األجلر فيه بكل 

ملا نقلدر عليله، فإنه ال عملل بعد اليلوم، وإنا هلو السلاب.تاريخ الطلربي: ج4، ص338.

حب احلسني)Q( أجنني:
 قلد بللغ عابلس من عشلق اإلملام السلن )Q( مبلغًا قلل مثيله. فقلد ورد أنه للا خلع درعله قيل لله: أجننت يا 

عابلس؟ فقال قولته الشلهورة:
)أجل حب السن أجنني(

الشهـــــادة:
وروى أبلو خمنلف علن الربيلع بلن متيلم اهلملداين أنله قلال: لا رأيلت عابسلا مقبلا عرفته وكنلت قد شلاهدته يف 
الغلازي واللروب، وكان أشلجع النلاس، فصحلت: أهيلا النلاس: هلذا أسلد األسلود، هلذا ابن أيب شلبيب، ال 
خيرجلن إليله أحلد منكلم، فأخلذ عابلس ينلادي: أال رجلل أال رجلل ؟! فللم يتقلدم إليله أحلد، فنلادى عمر بن 
سلعد: ويلكلم ارضخلوه بالجارة. فرملي بالجارة ملن كل جانب، فللا رأى ذلك ألقلى درعه ومغفلره خلفه، 
ثلم شلد على النلاس، فلواهلل رأيته يكلرد أكثر ملن مائتلي ملن الناس،ثم إهنلم تعطفلوا عليه ملن حواليله، فقتلوه 
واحتلزوا رأسله، فرأيلت رأسله يف أيلدي رجلال ذوي علدة، هذا يقلول: أنلا قتلته، وهلذا يقلول: أنا قتلتله، فأتوا 
عملر بلن سلعد فقال: ال ختتصملوا، هلذا مل يقتله إنسلان )سلنان( واحد، كلكلم قتله، ففرقهلم هبلذا القول(.تاريخ 

الطلربي: ج4، ص339.
خّصله اإلملام الهلدّي عّجلل اهلل تعلاىل فَرَجله الرشيلف بالسلام عليله يف زيارتله العروفلة بلل )زيلارة الناحيلة 

القّدسلة(، فقلال فيهلا: )السلام على عابلِس بلِن أيب شلبيب الشلاكرّي(.

فساٌم عى عابس يف الوالن الخلصن، والفرسان الغيارى التحّمسن، والشهداء التسامن.

قال أمير المؤمنين Q:)قد تآخى النفوس على الفجور وتهاجروا على الدين وتحابوا على الكذب وتباغضوا على الصدق(.قال أمير المؤمنين Q:(: )قد ظهر أهل الشر وبطن أهل الخير وفاض الكذب وغاض الصدق(.



العدد )37( لشهر حمرم احلرام سنة 1438هـ

التكافل الجتماعي في مدرسة أهل البيت )K(: الحلقة الخامسة 

جمتـمعـنـــا

يف اإلســالم رصيــد معــريف ضخــم يدعــو إىل قيــم التعــاون واإلحســان يف أكثــر مــن اجتــاه وعــىل أكثــر مــن صعيــد، األمــر 
الــذي يــريس أســاس التكافــل ويعّمــق مــن مســاره، فالقــرآن الكريــم وهــو املصــدر املعــريف األســايس حيــّث يف آيــات عديدة 
:)O( ســورة املائدة:آيــة2. وقــال الرســول األكــرم.) ــَوٰى ــرِبِّ َوالتَّْق ــوا َعــىَل اْل  عــىل التعــاون، يقــول يف هــذا الصــدد: ) َوَتَعاَوُن

)من مشى يف عون أخيه ومنفعته، فله ثواب املجاهدين يف سبيل اهلل(. ثواب األعمل للشيخ الصدوق:ص288.
ــه ظــروف التعــاون مــع غــريه،  جتــدر اإلشــارة إىل أن اإلنســان خلــق وحــده ضعيفــًا ال يقــدر عــىل يشء إالّ إذا توفــرت ل
والقليــل إىل القليــل كثــري، والضعيــف إذا ســاند الضعيــف قــوى، ومــن هنــا تظــل احلاجــة إىل التعــاون ماســة عــرب الزمــن.

يــروي إســحاق بــن عّمر أّنه ســمع اإلمــام الصــادق )Q( يقول: ) يــأيت عىل النــاس زمان من ســأل الناس عاش، ومن ســكت 
مــات، قلــت: فم أصنــع إّن أدركت ذلك الزمان ؟ قــال)Q(: تعينهم بم عندك، فإن مل جتــد فبجاهك(. الكايف للكلينــي: ج4، ص46. 
 فالدعــوة إىل التعــاونـ  إذنـ  الزمــة مهــم تغــري الزمــان، وتعاقبت األجيــال، وتغريت العــادات والتقاليد واختلفــت الظروف.

أمــا اإلحســان فهــو قيمــة عليــا تــؤدي إىل تنميــة روح التكافــل، وتطلــق الفــرد مــن عقــال األنــا أو )الــذات( إىل مــدارات 
إجتمعيــة رحبــة، وجتعلــه متضامنــًا مــع إخوتــه وأبنــاء جنســه. وحقيقــة اإلحســان: هــي التطــوع بأعــمل اخلــري التــي مل يلــزم 

هبــا الشــارع املقــدس. 
النــاس،  خدمــة  يف  إضافيــة  جهــودًا  يبــذل  أو  املــايل،  العطــاء  يــمرس  الــذي  هــو  املحســن  اإلنســان  إن 
(.ســورة  اْلُقْرَبــٰى  ِذي  َوإِيَتــاِء  ْحَســاِن  َواإْلِ بِاْلَعــْدِل  َيْأُمــُر  اهللَ  إِنَّ   ( بقولــه:  ذلــك  عــىل  حيــّث  والقــرآن 
حيــث  مــن  األقــرب  هــي  القرابــة  دائــرة  ونجــد  باإلحســان،  مقرونــًا  هنــا  العطــاء  فنجــد  النحل:آيــة90. 
ص264. واملواعــظ:  احلكــم  عيــون  النــاس(.  إىل  اإلحســان  اإليــمن  رأس   (  :)Q( عــيل  اإلمــام  يقــول   االســتحقاق. 

وعنه )Q(: )نِعَم زاد املعاد اإلحسان إىل العباد(. عيون احلكم واملواعظ: ص494.
وكان آل البيــت )Q(: حيثــون أتباعهــم عــىل اإلحســان بقــدر االســتطاعة انطالقــا مــن حرصهــم الدائــم عــىل توفــري األجواء 

املعيشــية الكريمــة بعيــدًا عــن مبــدأ الّربــح واخلســارة الــذي يشــكل حجــر الزاويــة يف احلضــارة املاديــة املعارصة.
:)Q( للشــعور االجتمعــي جتاه املؤمنــني، ما قالــه اإلمام الصــادق :)Q(ومــن الشــواهد ذات الداللــة عــىل تنميــة أهل البيــت 

) ألن أطعم مؤمنًا حمتاجًا أحّب إيّل من أن أزوره، وألن أزوره أحّب إيّل من أن أعتق عرش رقاب(.الكايف للكليني:ج2،ص203.
إذن هنالــك أولويــة وتقــدم رتبــي لبعــض أعــمل اإلحســان عــىل بعــض، وإّن لــكلِّ عمــل خــريي ثوابــه اخلــاص بــه حســب 
أمهيتــه وبمقــدار مــا يدخلــه مــن نفــع أو خدمــة عــىل املؤمنــني، واملثــري يف األمــر هنــا أّن اإلمــام الصــادق )Q( ينظــر إىل قضية 
اإلحســان مــن منظــار أعمــق وأرحــب، فهــو يــرى أّن فضــل املحتاجــني عنــد اإلحســان إليهــم يكــون أعظــم مــن فضــل 

املحســنني أنفســهم. متّعــن جيــدًا يف املحــاورة التاليــة:
ــت:  ــني ؟ قل ــا حس ــك ي ــّب إخوان ــادق)Q(: ) أحت ــد اهلل الص ــو عب ــال أب ــال: ق ــاف ق ــم الصّح ــن نعي ــني ب ــن حس ع
ــع  ــا واهلل ال تنف ــّب اهلل، أم ــن حي ــّب م ــك أن حت ــّق علي ــه حي ــا إن ــال: أم ــم، ق ــت: نع ــم؟ قل ــع فقراءه ــال: تنف ــم، ق نع
الرجــالن والثالثــة  منهــم أحــدا حتــى حتبــه. أتدعوهــم إىل منزلــك؟ قلــت: نعــم، مــا آكل إالّ ومعــي منهــم 
واألقــّل واألكثــر، فقــال أبــو عبــداهلل: أمــا إّن فضلهــم عليــك أعظــم مــن فضلــك عليهــم، فقلــت: أطعمهــم 
ــك  ــوا بمغفرت ــك دخل ــوا منزل ــم إذا دخل ــم، إهّن ــال: نع ــم ؟! ق ــيّل أعظ ــم ع ــون فضله ــيل ويك ــم رح ــي وأوطئه طعام
 ومغفــرة عيالــك، وإذا خرجــوا مــن منزلــك خرجــوا بذنوبــك وذنــوب عيالــك(. الــكايف للكلينــي:ج2،ص201و202.

هكــذا أراد اإلســالم العظيــم أن يّتخــذ املســلمونـ  أفــرادًا ومجاعــاتـ  منهجــًا جديــدًا جتــاه مســألة التكافل، يســوده الشــعور 
بــأداء الواجــب، لكــي تتحــّرك عالقاهتــم يف املجتمــع اإلســالمي يف إطــار يفتــح فيــه جمتمعهــم نافــذة واســعة للمحرومــني 
مــن أبنائــه ليطّلــوا مــن خالهلــا عــىل احليــاة ويســهموا يف بنائهــا؛ وعندئــذ ســينطلق الــكّل يف خدمــة القــّوة اإلجتمعيــة التــي 
ــه  ــد توازن ــى يفق ــعة حت ــة اجلش ــادته األناني ــاره، وإالّ س ــّوه وازده ــىل نم ــاعده ع ــه وتس ــالمي حيات ــع اإلس ــي للمجتم حتم

االجتمعــي وينتهــي بــه األمــر إىل ضعفــه وتدهــوره لفقــده عنــرص التمســك املطلــوب. واحلمــد هلل رب العاملــني.

قال أمير المؤمنين Q:(: )قد أصبحنا في زمان عنود ودهر كنود يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا(.قال أمير المؤمنين Q:(:)قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبن عنهم(.

التعــاون	واإلحسـان	



23

هنـدف مـن الربيـة الدينيـة إجيـاد عالقة وثيقـة بني الطفـل وربه ليسـتطيع اإلنسـان بواسـطتها أن يكبل كافـة نزاعاتـه الشـيطانية وميوله 
الالمرشوعـة ويصبـغ حياتـه بالصبغة اإلهليـة ويربجمها وفـق التعاليم السـموية.

نريـد مـن الربيـة الدينيـة ربط كل خيوط حياة اإلنسـان باهلل، ليقـوم بجميع أعمله عىل اسـم اهلل وألجلـه، حيث يـرى اهلل يف أعمله وكافة 
شـؤون حياتـه، فيتعلم احلالل واحلـرام ويوجه حياته املاديـة والروحية طبقًا لأحـكام اإلهلية.

واخلالصـة فـإن اهلـدف مـن الربية الدينيـة هو تربية اإلنسـان الصالـح، يعني شـخصًا جيعل كافة قـواه املاديـة واملعنويـة يف طريق اهلدف 
وال خيطـو خطـوة يف معصيـة اهلل، ونقـي يف ظلهـا عـىل التشـويش واالضطـراب والقلـق واخلـوف الذي يعتـرب العامل األسـايس لكثري 

مـن املفاسـد والرذائـل األخالقية ونمحو التعاسـة ونؤالـف بني اإلنسـان وحياته.
دور األم:

يـالزم الطفـل أمـه أكثـر من غريهـا، فيقتبـس منها املفاهيـم الدينيـة واألخالقية، وجيعلهـا أسـوة يف حياته وهلذا فـإن تربية الطفـل الدينية 
واألخالقيـة مـن أوىل واجباهتـا. تضـع األم لبنـات هذه الربيـة يف السـنني األوىل حلياة الطفـل عندما يكون غضـًا، تنطقه بكلمـة التوحيد 
وتعـّود سـمعه عـىل الكلمت الدينية. فسـتبقى عند ذلـك يف خاطرهم خالـدة إىل األبد. وقبل أن يشـوش اآلخرون ذهن الطفـل ويلوثوه، 
عـىل األم أن تعلمـه مفاهيـم اخلـري والرش وجتذرهـا يف ذهنه، وتغـرس يف قلبه بـذور العقيدة وتوجه أخالقه وسـلوكه وفق السـنن اإلهلية.

األم وطريقة الربية الدينية:
يتعـرف الطفـل عـىل العـامل مـن حولـه عـن طريـق حواسـه، الالمسـة، السـامعة، البـارصة، الذائقـة، والشـامة لذا جيـب تعميـق اإليمن 
عنـده يف هـذه املرحلـة يؤمـن بـاهلل ويعتقـد بـه عـن طريق مـا يتعـرف عليه مـن عـامل الوجود تكـون بعـد ذلـك مرحلـة إدراك املجردات 

واالسـتدالل عليهـا يف السـنني القادمة.
 تسـتطيع األم وبلغـة سـهلة أن تعّلـم الطفـل بـأن اهلل يـراه ويراقـب أعملـه الصاحلـة والطاحلـة وأنـه ال خيفـى عليـه يشء. وبيـده ثـواب 

وعقـاب العاملـني. املهـم يف ذلـك هـو إجيـاد عالقـة متينـة بـني الطفـل وخالقـه بشـكل يتقبـل حـالل اهلل ويتجنـب حمرماتـه يف حياته.
بداية الربية الدينية:

جيـب أن تبـدأ الربيـة الدينيـة منذ نعومـة أظافر الطفـل حيث يكون ذهنـه صافيًا وغري ملـّوث بالعوامل السـلبية حوله. كـم ويمكن لأم 
يف هـذه السـنني أن تبـذر يف روح الطفل بذور التقـوى والرشف وحـب اهلل وعبادته، وتوجهه إليه بلغة سـهلة. 

الطريق إىل معرفة اهلل تعاىل:
حيتل مفهوم »اهلل« مكانه يف ذهن الطفل ويدرك أن هلذا الكون خالقًا. ولكن السؤال الذي نطرحه هو كيف نعّرف اهلل للطفل؟!

تسـتطيع األم أن تعـّرف اهلل بأنـه منبـع اخلري، القـوة، الرحة، واحلـب للطفل وهتيء ذهنـه لقبول لطفه ورحتـه أو تعّرفه بأنه قوي وشـديد 
العقـاب. لـذا جيـب عدم ختويـف الطفل من اهلل وجتب اإلشـارة دائـًم إىل رحته، رأفتـه، وحبه للخلـق، عطائه ومجاله ألن الـرب الرؤوف 
الرحيـم أفضـل للطفـل مـن رّب منتقم جّبـار. الرب الذي يصـوره املرّبـون بجهلهم للطفـل عنوان اخلـوف والرعب يبقى أثـره يف ذهن 
أطفاهلـم إىل األبـد رّبـًا شـديدًا، منتقـًم، جبارًا ال يغفر خطيئة وسـيعاقبه ال حمالة. لذا فسـيفّر ويشـمئز من هكـذا إله. إن عـىل األم أن تبذر 
بـذور الرحـة وحتيـي األمـل يف قلب طفلها وتعلمـه أن اليأس مـن الكبائر. تسـتطيع األم أن تعلم طفلهـا أن بإمكانه أن يكّلـم رّبه ويضعه 

حمـل رّسه ويرتبـط معـه بشـكل جيعل منتهـى أمله أن يرىض عنـه، ويتبـع أوامره وينتهي عـن نواهيه.
روى عبـد اهلل بـن فضالـة، عـن أيب عبـد اهلل وأيب جعفـر )Q( قـال: سـمعته يقـول: )إذا بلغ الغالم ثالث سـنني يقـال له: قـل » ال إله إال 
اهلل (( سـبع مـرات ثـم يـرك حتـى يتـم له ثالث سـنني وسـبعة أشـهر وعـرشون يومـا فيقال لـه: قل: » حممـد رسـول اهلل((  سـبع مرات 
ويـرك حتـى يتـم لـه أربـع سـنني ثم يقـال له: قل سـبع مـرات »صـىل اهلل عليه وآلـه((  ، ثم يـرك حتى يتـم له مخس سـنني، ثم يقـال له: 
أهيـم يمينـك وأهيـم شـملك؟ فـإذا عـرف ذلـك حـول وجهـه إىل القبلة ويقـال له: أسـجد، ثم يـرك حتى يتم له سـبع سـنني فـإذا تم له 
سـبع سـنني قيـل لـه: اغسـل وجهـك وكفيك فإذا غسـلهم قيـل له: صـل، ثم يـرك حتى يتم له تسـع سـنني فإذا متـت له علـم الوضوء 
ورضب عليـه، وأمـر الصـالة ورضب عليهـا، فـإذا تعلـم الوضـوء والصـالة غفـر اهلل عز وجل لـه ولوالديـه إن شـاء اهلل(. مـن ال حيره 

الفقيه للصـدوق:ج1، ص281.

قال أمير المؤمنين Q:(: )قد أصبحنا في زمان عنود ودهر كنود يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا(.قال أمير المؤمنين Q:(:)قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبن عنهم(.

تربيـة الطفـل ديـنيـًا وأخـالقيـًا
دور األم يف الربية الدينية 
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كان عيسـى )Q( جالسـًا يف املعبـد.. يف البيـت املقـدس، يفّكـر يف مصـري أّمتـه وشـعبه.ثم غادر املعبـد، متجهًا 
نحـو التـالل.. كان الرعـاة يسـوقون أغنامهـم عائديـن، فقد جنحت الشـمس للمغيـب، وفّكر املسـيح يف بني 
إرسائيـل وتسـاءل:كيف يل أن أسـوق خراف بنـي إرسائيل الضالة إىل ينابيـع النور؟ كيـف يل أن أرّد الضائعني 

الطريق؟. إىل 
غابـت الشـمس، وعـاد الرعـاة إىل منازهلـم، واألغنـام إىل حظائرهـا، والطيـور إىل أوكارهـا، واألطفـال إىل 
أحضـان أمهاهتـم، أّمـا املسـيح فـال يعـود.. ملـاذا؟ ألنـه ليس لـه بيـت، كان ينـام يف الربّيـة، أّمـا إذا نـزل املطر 
أو الثلـج فأنـه يـأوي إىل املغـارات يف اجلبـال، وعندمـا جيـوع فأنه يقتطـف بعض ما تنبتـه األرض مـن النباتات 
الرّبيـة، هكـذا كان يعيـش املسـيح حـّرًا زاهدًا ال خيـاف أحـدًا إالّ اهلل، عاش عزيـزًا ألنه ال يطمع بـيء يف هذه 
الدنيا.حـّل املسـاء وحان وقُت النوم، توّسـد عيسـى )Q( حجـرًا ونام.كان ينظر إىل السـمء الواسـعة املرّصعة 

بالنجوم. 
فجـأة ظهـر املـالك نـوره يمـأ املـكان، إّن اهلل تعاىل يأمـرك بإبـالغ الرسـالة، وهنض املسـيح بأمـر اهلل. إّن روح 

القـدس تؤيـده واهلل معـه وهـو نارصه.  
اإلعالن السموي: 

كان السـوق مكتظًا بالناس، ووقف نبي اهلل عيسـى )Q(  ليعلن نبأ السـمء، هتف املسـيح)Q( بشـجاعة: )َوإِْذ 
ًا بَِرُسـوٍل  قًا ملَِا َبنْيَ َيـَديَّ ِمَن التَّـْوَراِة َوُمَبرشِّ ائِيـَل إيِنِّ َرُسـوُل اهللَِّ إَِلْيُكـْم ُمَصدِّ َقـاَل ِعيَسـى اْبـُن َمْرَيَم َيا َبنِـي إرِْسَ

ُد َفَلـمَّ َجاَءُهـْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسـْحٌر ُمبنٌِي(. سـورة الصـف: اآلية 6. َيـْأيِت ِمـْن َبْعِدي اْسـُمُه َأْحَ
يف ذلـك الوقـت كان )فونتيـوس فالتـوس( حاكـًم عـىل فلسـطني وكانـت احلكومـة القيرصيـة، تفـرض عىل 
حـكام الواليـات االسـتجابة إىل مطالـب الناس يف األقاليـم املحتلة إذا مل متـس أمن اإلمرباطوريـة الكربى.كان 
احلاكـم يراقـب عـن كثب مـا جيري يف مقاطعتـه، وذات يوم وصلتـه تقارير عم جيـري يف البالد، إّن شـابًا يدعى 

عيسـى، يقـول إنـه رسـول مـن اهلل، وهو يدعـو الناس إىل العـودة إىل فطـرة اهلل واالبتعـاد عم يلـّوث النفس.
كان الكهنـة اليهـود أول مـن انزعج لدعوة املسـيح ملاذا ؟ ألن املسـيح يدعو الناس إىل مواسـاة الفقـراء وإطعام 
اجليـاع، ألن املسـيح يقـول إّن الكهنـة حّرفـوا التـوراة، ألن الكهنـة خيدعـون الفقـراء، ينهبـون أمواهلـم باسـم 
النـذور يف ذلـك الزمـان كان بعـض اليهـود ينكرون يـوم القيامـة، واحليـاة بعد املـوت، وال يؤمنون باحلسـاب 
والعقـاب والثـواب، مل يكونـوا يعلنـون ذلـك، كانـوا يتظاهـرون بالديـن ويضمـرون االنحـراف، يتظاهـرون 

باإليـمن وُيضمـرون الكفر.
الرصاع: 

بـدأ الكهنـة حرهبـم ضد املسـيح، راحـوا يطلقون الشـائعات يتهمونـه بالكفر، كانـوا يصيحون بحقـد لو كان 
نبيـًا فأيـن معجزاتـه. لقـد كان ملوسـى معجـزات كثـرية، فم الـذي جاء به عيسـى؟ وكانـوا يقولون عـن مريم 
أشـياء سـيئة، كانـوا يتهموهنـا، وهـي الطاهرة البيضـاء، ووقف عيسـى )Q(  يف الرّبيـة يدعو بنـي إرسائيل إىل 

الـروح إىل أن يتخلصـوا مـن أرس املاّدة، قـال أحدهم: 
الـروح هـي الدمـاء التـي جتـري يف عروقنا.قـال عيسـى بـن مريـم)Q(: الـروح كلمـة اهلل. ال نفهم مـا تقول. 
انحنـى املسـيح وتنـاول قبضـة من الطـني وقال: ما هـذه ؟قبضة طـني، هل فيهـا روح ؟ كاّل. فـإذا صنعت منها 

كهيئـة الطـري، وإذا نفخـت فيهـا وأصبحت طريًا بـإذن اهلل؟
قالـوا بدهشـة:ماذا تعنـي؟! اعنـي اننـي قادر عـىل أن انفـخ فيها فتصري طـريًا بـإذن اهلل، ذلـك أن اهلل هو واهب 
احليـاة، وأن اهلل عـىل كل يشء قديـر.ويف تلـك اللحظـات كان عيسـى )Q( يصنع يف قبضة الطني شـكاًل يشـبه 
الطـري، اكتمـل الشـكل، ونفخ يف ذلـك الشـكل الطيني، فجأة حتولـت قبضة الطـني إىل حامة بيضـاء، صفقت 

بجناحيهـا، ثـم طـارت يف الفضاء األزرق. وامتأ املسـيح خشـوعًا هلل القـادر اخلالق البـارئ املصّور.
احلّواريون: 

هـل آمـن بنـو إرسائيـل بعيسـى؟ هـل خشـعوا هلل؟ كاّل، كان الكهنـُة يـزدادون حقـدًا، وراحـوا يشـيعون بني 
النـاس الُبَسـطاء: أن عيسـى شـاٌب كافـر. راحـوا يتآمرون لقتله، شـعر عيسـى أن الكفـر يـربق يف عيوهنم من 

أجـل هذا هتـف َمـْن َأنَصـاِري إىَِل اهللَِّ ؟
ـا ُمْسـلُِموَن (.سـورة آل عمران:آية52.   فنهـض اثنـا عـرش رجاًل وهتفـوا: )َنْحـُن َأْنَصـاُر اهللَِّ آَمنَّا بِـاهللَِّ َواْشـَهْد بَِأنَّ
اِهِديَن(.سـورة  ُسـوَل َفاْكُتْبنَـا َمَع الشَّ َبْعنَا الرَّ نَـا آَمنَّا بَِم َأْنَزْلـَت َواتَّ ثـم اجتهـوا بأبصارهم نحو السـمء وقالوا: )َربَّ

عمران:آية53. آل 
وللكالم تتمة إن شاء اهلل تعاىل، واحلمد هلل رب العاملني.

قال أمير المؤمنين Q:)قوام العيش حسن التقدير ومالكه حسن التدبير(.قال أمير المؤمنين Q:)قصر األمل فإن العمر قصير وافعل الخير فإن يسيره كثير(.
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أثنـاء سـفر العـامل العـارف املـاّل حمسـن فيض الكاشـاين إىل حـّج بيـت اهلل احلرام، مـّر بمدينـة أصفهاين، فـورد عىل 
العامل الكبري السـيد حسـني اخلونسـاري )رحـه اهلل(.

 وكان يف املجلـس ابنـه السـيد مجـال الديـن، فطـرح املـاّل حمسـن سـؤاالً عـىل االبـن فلـم جيب عـىل السـؤال جوابًا  
. ماًل كا

فـرب املـال حمسـن يـدًا عىل يد وقـال: )وآ أسـفاه، إّن باب منزل السـيد حسـني مغلـق( - كناية عن أن هـذا الولد 
الـذي ال يـدرس ليتعلم، ليس مكانـه يف منزل أبيـه العامل .

فتأثـر السـيد مجـال الديـن هبـذا املوقـف الربـوي الصـارم، فقـرر أن يـدرس بجـّد واجتهـاد، فاعتكف للعلـم لياًل 
وهنارًا.

وبعـد عـام واحـد..، ورد املاّل حمسـن عىل السـيد حسـني أيضـًا يف طريق عودته مـن احلج، فأعـاد املاّل سـؤال للولد 
)السـيد مجال( فوجـده صاحب علـم ومعرفة.

فقال: إن السيد مجال هذا، ليس ذاك السيد مجال الذي رأيته العام املايض 
نعـم، الكلمـة الصارمـة املنطلقـة من القلب املحـّب، قد دفعتـه إىل العلـم واملثابرة. يقـال إن هذا الشـاب يف ليلة من 
الليـايل وبينـم كان منهمـكًا يف املطالعـة وضعوا عنـده العشـاء ومل ينتبه، وفجأة سـمع صوت املؤذن لصـالة الصبح، 

فرفـع رأسـه عن الكتـاب فرأى العشـاء بجانبـه، فقال: ملـاذا جئتم بالعشـاء يف هذا الوقـت املتأخر؟!
قالوا: إنه كان من أول الليل بجانبك وأنت مل تنتبه له أهّيا الولد العزيز.

ويف هذه املناسبة نذكر بعض الروايات التي حتث عىل طلب العلم:
عن  رسول اهلل )O( أنه قال: )اطلبوا العلم، فإنه السبب بينكم وبني اهلل عز وجل (.ميزان احلكمة:ج3،ص2071.

عن اإلمام الصادق )Q( أنه قال: )اطلبوا التعلم ولو بخوض اللجج وشق املهج(.ميزان احلكمة:ج3،ص2071.
عـن لقـمن احلكيـم )Q( - البنـه وهـو يعظـه -: )يا بني اجعـل يف أيامـك ولياليك وسـاعاتك نصيبا لـك يف طلب 

العلـم فإنـك لن جتد لـك تضييعا مثـل تركه(.ميـزان احلكمـة:ج3،ص2071.
عـن اإلمـام الرضـا )Q( أنـه قـال: )رحم اهلل عبـدا أحيى أمرنـا، فقلـت - أي اهلروي - لـه: فكيف حييـى أمركم ؟ 

قـال: يتعلـم علومنـا ويعلمها الناس فـإن الناس لـو علموا حماسـن كالمنا التبعونـا (.ميـزان احلكمـة:ج3،ص2071.

قال أمير المؤمنين Q:)قوام العيش حسن التقدير ومالكه حسن التدبير(.قال أمير المؤمنين Q:)قصر األمل فإن العمر قصير وافعل الخير فإن يسيره كثير(.
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فأعتربوا يا أوىل األلباب

اشـتهر احـد األغنيـاء يف مدينته بالكرم الشـديد، خاصـة مع الفقـراء واملسـاكني وكان ذا مال وفري، 
و لكـن كانـت لـه عادتـان سـيئتان فقـد كان يتفاخر عـىل املسـاكني وهو يعطيهـم الصدقـات، فإذا 
طلـب منـه أحدهـم درمهـًا كان يقـول له بصـوًت عايل أمـام النـاس: درهم واحـًد ؟! أنـا ال أعطي 
أحـدًا درمهـًا فقـط خذ هـذه عرشة دراهـم وكان أيضـًا إذا مّر عىل فقـري كان قد أعطـاه صدقَة يقول 

لـه أمـام النـاس: مـاذا فعلت أهيـا الرجل بــاملال الـذي أعطيته لك؟ هـل حللت مشـاكلك به؟
ولذلـك كان الفقـراء ال حيبونـه رغـم أنـه يتصـدق عليهـم ، وكانـوا يتمنـون لـو أنـه يكـف عـن 

مفاخرتـه عليهـم؟
ومل يكـف عـن هـذه العـادة السـيئة ، ومل يعـدل عنهـا بـل اسـتمر يتباهـا أمام النـاس بم يملـك وبم 

يعطـي الفقـراء واملسـاكني مـن أموال.
فقـرر أحد األشـخاص أن يلقن هذا الغني درسـًا ال ينسـاه أبـدًأ ويعلمه أن ما يفعلـه ليس صحيحًا 

بـل يعد خطأ كبريًا وسـوف يضيـع ثوابه.
جلـس هـذا الشـخص ذاَت يـوم يف الطريـق الذي يمر بـِه الغنـي ، وارتـدى مالبس قديمـة وممزقة 

ووضـع أمامـه كوبًا صغـريًا فارغـًا ، وأخفى جـزء منـُه يف الراب..
وانتظـر هـذا الرجـل وقتـًا يسـريًا و عندمـا مـر الغنـي أمامه قـال له: يـا أخا العـرب هـل يمكن أن 

تضـع يل درمهـًا يف هـذا الكوب؟
فضحك الغني وقال: متفاخرًا بملئ فيه كعادته 

درهم؟! ال أهيا الفقري سوف أمأ لك هذا الكوب بدراهم.
ونـادى عـىل أحـد أتباعـه وأمره أن يمـأ هذا الكـوب بدراهم ، فضل يضـع درمهًا تلـو اآلخر حتى 

وضـع مئة درهـم ولكن الكـوب مل يمتلئ
ثـم أمسـك كيـس الدراهـم وأفرغه كلـه يف الكوب دون فائـدة ، فقال لـه الرجل الفقـري: الكوب مل 

يا سـيدي يمتلئ 
فأجابه الغني: وأنا أموايل نفذت، فأجابه الرجل: هل تعلم ملاذا؟

ثـم رفـع الكـوب فوجـده مثقوبـًا من أسـفله وقـد حفر حتتـه حفره عميقـه.. ثم قـال الرجـل: لقد 
ابتلعـت هـذه احلفـرة كل أموالك

كذلك التباهي والتفاخر مل ينفعك وسوف يبتلع أجرك وثوابك ، ثم رد إليه أمواله 
فهم الغني الدرس فرأى هدى وضياء يف ذلك املوقف

آفة الصدقة

قال أمير المؤمنين Q:(:)قوة الحلم عند الغضب أفضل من القوة على النتقام(.



قال أمير المؤمنين Q:(:)قوة الحلم عند الغضب أفضل من القوة على النتقام(.
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