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67 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )19(  لشهر ربيع الثاني 1436 هـبيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )19(  لشهر ربيع الثاني  1436 هـ

قال أمير المؤمنين:)إياك وطاعة الهوى فإنه يقود إلى كل محنة(.

وفق فتاوى سماحة آية اهلل العظمى السيد 
علي الحسيني السيستاني دام ظّله الوارف

أكدت  اليت  املهمة  العبادات  من 
عليها الشريعة املقدسة العمرة املفردة 
 :الصادق اإلمام  عن  ورد  فقد 
ثوابها  قال رسول اهلل: )احلجة 
اجلنة، والعمرة كفارة لكل ذنب(. 
وسائل الشيعة ج11 ص96 أبواب وجوب احلج 
 الصادق اإلمام  وعن  ح6،  ب28 
اهلل،  وفد  واملعتمر  )احلاج  قال:  أنه 
إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم، 
سكتوا  وإن  شّفعهم،  شفعوا  وإن 
ألف  بالدرهم  ويعّوضون  ابتدأهم، 
وفيما  ح14(،  السابق  )املصدر  درهم(، 
العمرة  ألحكام  إمجالي  بيان  يلي 
املفردة، حيث أنها تتألف من سبعة 

واجبات على الرتتيب اآلتي:
الواجب االول: 

اإلحرام: وجيب أن يكون من امليقات 
اجلحفة،  أو  الشجرة  مسجد  مثل 
على  واملستحبة  الواجبة  وأعماله 

الرتتيب:- 
إلحرام  )أغتسل  ونيته:  الُغسل،   -1

العمرة املفردة قربة إىل اهلل تعاىل(.
ونيته:  اإلحرام،  ثياب  لبس   -2
املفردة  للعمرة  )ألبس ثياب اإلحرام 

قربة إىل اهلل تعاىل(.
صالة  بعد  اإلحرام  يستحب   -3
الفريضة او بعد صالة ركعتني او 

ست.
4- النية، بأن يقصد العمرة املفردة، 
املفردة  للعمرة  )ُأحِرم  وكيفيتها: 

قربة إىل اهلل تعاىل(.
يقول:  أن  فيها  التلبية، وجيزي   -5
شريك  ال  لبيك  لبيك،  اللهم  )لبيك 
لك  والنعمة  احلمد  إن  لبيك  لك 

وامللك ال شريك لك لبيك(.
والواجب منها مرة واحدة، ويستحب 
قطعها  وجوبا  واألحوط  تكرارها، 
عند دخول احلرم إذا جاء من خارج 
مثاًل(،  الشجرة  )مسجد  احلرم 
مكة  بيوت  موضع  مشاهدة  وعند 
القدمية، إذا كان إحرامه من أدنى 

احلل )التنعيم مثال(.
من  االنتهاء  وبعد  اإلحرام:  محرمات 
املعتمر  على  َتُرم  سوف  اإلحرام 

عدة أمور تسمى تروك أو حمرمات 
اإلحرام، وميكن تقسيمها إىل ثالثة 

أقسام:
ما يحرم على الرجال والنساء:

جمامعة   -2 الربي،  الصيد   -1
النساء، 3- تقبيل النساء، 4- ملس 

املرأة أو محلها أو ضمها بشهوة،
بشهوة  املرأة  إىل  النظر   -5
ومالعبتها، 6- االستمناء، 7- عقد 
الطيب،  استعمال   -8 النكاح، 
يف  النظر   -10 االكتحال،   -9
)وهو:  الفسوق،   -11 للزينة،  املرآة 

الكذب والسب واملفاخرة(
باهلل(   احللف  )وهو:  اجلدال،   -12
13- قتل هواّم اجلسد، 14- التزّين، 
15- اإلّدهان، 16- إزالة الشعر عن 
البدن، 17- إخراج الدم من البدن، 
محل   -19 األظفار،  تقليم   -18
السالح، 20- رمس الرأس يف املاء. 

ما يحرم على الرجال خاصة:
حبكمه،   ما  أو  املخيط  لبس   -1
2- لبس اخلف واجلورب، 3- سرت 

الرأس، 4-التضليل حال السري.

أعمال 
العمرة

المفردة 
احللقة األولى
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قال أمير المؤمنين: )إياك وانتهاك المحارم فإنها شيمة الفساق وأولي الفجور والغواية(.

ما يحرم على النساء خاصة:
1- سرت الوجه، 2- لبس الكفوف.
الواجب الثاني: الطواف، وشرائطه:

1- النية، فيقصد فيه املعتمر القربة 
اخلالصة كأن يقول: )أطوف حول 
املفردة  للعمرة  أشواط  سبعة  البيت 

قربة إىل اهلل تعاىل(.
األصغر،  احلدث  من  الطهارة   -2
كخروج  الوضوء  يوجب  ما  وهو 
واحلدث  والريح،  والغائط  البول 
الُغسل  يوجب  ما  وهو  األكرب 

كاجلنابة واحليض.
من  والبدن  الثوب  طهارة   -3

النجاسات كالدم والبول.
4- اخلتان للرجال والصيب املميز.

5- سرت العورة باحلدود املعتربة يف 
الصالة على األحوط وجوبا.

اعتبار  وجوبا  األحوط  مالحظة: 
ال  بأن  املعتمر،  ثياب  يف  اإلباحة 
احلق  به  تعلق  أو  مغصوبا  يكون 

الشرعي كاخلمس.
واجبات الطواف

1- االبتداء من احلجر األسود. 
2- االنتهاء باحلجر األسود.

يساره حني  على  الكعبة  جعل   -3
الطواف.

 4-الطواف خارج ِحْجر إمساعيل
دون أن يدخل فيه.

عن  طوافه  يف  الطائف  خروج   -5
الكعبة املعظمة وعن الشاذروان. 

متوالية  أشواط  سبعة  الطواف   -6
عرفًا.

7-أن تكون حركة الطائف حول 
الكعبة بإرادته واختياره.

الواجب الثالث: صالة الطواف 
الصبح  كصالة  ركعتان  وهي 
املكلف  يتخري  إقامة  وال  أذان  بال 
واإلخفات،  اجلهر  بني  قراءتها  يف 
 إبراهيم مقام  خلف  وتؤدى 
قريبًا منه، من دون أن يفصل بينها 
صدق  من  مينع  مبا  الطواف  وبني 
األحوط  على  عرفا  بينهما  التوالي 

القربة  املعتمر  فيها  وينوي  وجوبا، 
اخلالصة كأن يقول: )أصلي صالة 
الطواف للعمرة املفردة قربة إىل اهلل 

تعاىل(.
الصفا  بين  السعي  الرابع:  الواجب 

والمروة
القربة  املعتمر  فيه  وينوي   -1
بني  )أسعى  يقول:  كأن  اخلالصة 
الصفا واملروة سبعة أشواط للعمرة 

املفردة قربة إىل اهلل تعاىل(.
يبدأ  أشواط  سبعة  السعي   -2
الشوط األول من الصفا وينتهي يف 
املروة ويبدأ الشوط الثاني من املروة 
وينتهي يف الصفا، وهكذا تكون 
املروة،  يف  السابع  الشوط  نهاية 

املسافة  متام  استيعاب  ويشرتط 
الواقعة بني اجلبلني يف كل شوط.

3- ال يشرتط يف السعي سرت العورة، 
أو  احلدث  من  الطهارة  تشرتط  وال 

اخلبث.
من  واإلياب  الذهاب  يكون   -4

الطريق املتعارف بني الصفا واملروة.
5- جيب استقبال املروة عند الذهاب 

واستقبال الصفا عند اإلياب.  
بني  العرفية  املواالة  تشرتط   -6
أشواط السعي على األحوط وجوبا.

7- جيب أن يؤدى الطواف وصالته 
والسعي يف يوم واحد.

الواجب الخامس: الحلق أو التقصير
ويتحقق التقصري بأخذ شيء من شعر 
الرأس أو اللحية أو الشارب، ويقصد 
به القربة هلل تعاىل واخللوص، كأن 
إحرام  من  لإلحالل  ر  )ُأقصِّ يقول: 
العمرة املفردة قربة إىل اهلل تعاىل(، 
ر حملرم  ُيقصِّ أن  للُمحِرم  جيوز  وال 

آخر إال بعد أن يقصر لنفسه.
مجيع  له  حّل  املعتمر  قّصر  وإذا 
ماعدا  باإلحرام  عليه  َحُرم  ما 
وجوبًا ومجيع  األحوط  على  الصيد 
االستمتاعات بالنساء، وكذا العقد 
على  العقد  على  والشهادة  عليهن 
األحوط وجوبا، ما مل يأت بطواف 

النساء وصالته.
الواجب السادس: طواف النساء 

وهو كالطواف السابق يف الكيفية 
عنه  وخيتلف  والواجبات  والشرائط 
)أطوف حول  يقول:  النية كأن  يف 
النساء  طواف  أشواط  سبعة  البيت 

للعمرة املفردة قربة إىل اهلل تعاىل(
مالحظتان:

النساء  طواف  تقديم  جيوز  ال   -1
على السعي. 

2- طواف النساء واجب على الرجال 
والنساء وعلى من يرجو نكاحا ومن 

ال يرجو.     
الواجب السابع: صالة طواف النساء 
السابقة  الطواف  صالة  نفس  وهي 
وختتلف عنها يف النية، كأن يقول: 
للعمرة  النساء  )أصلي صالة طواف 

املفردة قربة إىل اهلل تعاىل(.
النساء  طواف  املعتمر  طاف  وإذا 
وصّلى صالته حّلت له النساء وتبقى 

حرمة الصيد مادام يف احلرم.

وعن اإلمام 
الصادق أنه قال:

ــد  ــر وف ــاج واملعتم  )احل
اهلل، إن ســألوه أعطاهــم 
أجاهبــم،  دعــوه  وإن 
وإن شــفعوا شــّفعهم، 
وإن ســكتوا ابتدأهــم، 
بالدرهــم  ويعّوضــون 

ــم( ــف دره أل
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قال أمير المؤمنين: )إياك والَسَفه فإنه يوحش الرفاق(.

َمَع اهللَِّ  َيْدُعوَن  اَل  )َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال 
ِإهَلًا آَخَر...( )الفرقان: 68(.

اليت  السادسة  الرمحن  عباد  ميزة 
سورة  من  اآليات  هذه  يف  وردت 
الذي  اخلالص  التوحيد  هي  الفرقان 
يبعدهم عن كل أنواع الشرك والوثنية 
تعاىل:  فيقول   ، العبادة  يف  والتعددية 
)َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلل ِإهَلًا آَخَر...( 

)الفرقان68(.
فقد أنار التوحيد آفاق قلوبهم وحياتهم 
عن  وانقشعت  واالجتماعية،  الفردية 
ظلمات  وأرواحهم  أفكارهم  مساء 

الشرك. )األمثل ج11/ ص312(
فالوثنية ال جتيز دعاءه تعاىل وعبادته 
وإمنا  آهلتهم  مع  وال  وحده  ال  أصال 
توجب دعاء آهلتهم وعبادتهم ليقربوهم 
عنده،  هلم  ويشفعوا  زلفى  اهلل  إىل 
ويذكر السيد الطباطبائي يف تفسريه 
أن املراد بقوله تعاىل: )َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن 

َمَع اهللَِّ ِإهَلًا آَخَر( ثالثة وجوه وهي:
1- إما التلويح إىل أنه تعاىل إله مدعّو 
غريه  فدعاء  حال  كل  على  بالفطرة 
دعاء إلله آخر معه وإن مل يذكر اهلل .
2- أو أنه تعاىل ثابت يف نفسه سواء 
غريه  بدعاء  فاملراد  ال،  أم  غريه  دعي 

دعاء إله آخر مع وجوده، وبعبارة أخرى 
تعديه إىل غريه.

3- أو إشارة إىل ما كان يفعله جهلة 
يرون  العرب، فإنهم كانوا  مشركي 
أن دعاء آهلتهم إمنا ينفعهم يف الرب وأما 
البحر فإنه هلل ال يشاركه فيه أحد، 
فاملراد دعاؤه تعاىل يف مورد كما عند 
شدائد البحر من طوفان وحنوه ودعاء 

غريه معه يف مورد وهو الرب. 
ويرى السيد أن أحسن الوجوه هو 
الثاني . )امليزان: ج15/ ص241-240(.

جيعل  أن  هو:  الشرك  تعريف  إّن 
أم  الذات  يف  سواء  نّدًا،  هلل  اإلنسان 
وكذلك  األفعال،  يف  أم  الصفات  يف 
اإللوهية  فيه  يعتقد  ملن  خيضع  َمن 
التأثري  يف  االستقاللية  أو  الربوبية  أو 
عبادة،  خضوعه  يعّد  حّتى  والتدبري 
وال يفرق أن حيصل اخلضوع بسجود 
أو  دعاء  أو  ذبح  أو  نذر  أو  صالة  أو 

استغاثة...
وجرمية الشرك هي من أعظم اجلرائم 
والذنوب، وصاحبها خمّلد يف النار أبد 
أبدا،كما  النار  اآلباد، وال خيرج من 
)َما َكاَن  التوبة:  قال تعاىل يف سورة 
َمَساِجَد  َيْعُمُروا  َأْن  ِلْلُمْشِرِكنَي 

ِباْلُكْفِر  َأْنُفِسِهْم  َعَلى  َشاِهِديَن  اهللَِّ 
ُهْم  النَّاِر  َويِف  َأْعَماهُلُْم  َحِبَطْت  ُأوَلِئَك 
َخاِلُدوَن( )التوبة: 17(، وقال سبحانه: 
ِبَط َعْنُهْم َما َكاُنوا  )َوَلْو َأْشَرُكوا حَلَ
عز  وقال   ،)88  : )األنعام  َيْعَمُلوَن( 
الَِّذيَن  َوِإىَل  ِإَلْيَك  ُأوِحَي  )َوَلَقْد  وجل: 
ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك 
اِسِريَن( )الزمر:65(،  َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَ

واآليات يف هذا املعنى كثرية.
 : الكليين  للشيخ  )الكايف(  روي يف 
)أكرب الكبائر الشرك باهلل( )الكايف 
278/2(، وقد عّد األئمة الشرك 
ظلما، فعن أبي جعفر الباقر يف 
)فأما  قال:  أن  ...إىل  طويل  حديث 
فالشرك(  اهلل  يغفره  ال  الذي  الظلم 

)راجع نفس املصدر(. 
� التوسل باألسباب:

أنها  باعتبار  األسباب  إىل  النظر  إن 
عني  بها  والتوسل  مستقلة،  غري  علل 
التوحيد، وباعتبار استقالهلا يف التأثري  
فرق  وال  الشرك،  عني  منها  والطلب 
وغري  الطبيعية  األسباب  بني  ذلك  يف 
جعلوا  الوهابيني  أن  غري  الطبيعية، 
التوسل بغري الطبيعية من العلل توسال 
ممزوجا بالشرك، واحلال أن َمن جعل 

صفــات المؤمنيــن في القرآن
المؤمنــون ال يدعون 

مع اهلل أحدا
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قال أمير المؤمنين: )إياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه(.
يف  أو  الطبيعية  األدوية  يف  الشفاء 
 العسل هو الذي منح النيب عيسى
بإذنه  املرضى  يربئ  أن  قدرة ميكنه 
سبحانه، إذ أي فرق بني االعتقاد بأن 
واإلحراق  للشمس  اإلشراق  وهب  اهلل 
وبني  العسل،  يف  الشفاء  وجعل  للنار 
 عيسى النيب  مثل  ولّيه  إقداره 
لألرواح  إعطاءه  أو  الربء،  على  وغريه 
على  قدرة  أوليائه  من  املقدسة 
امللهوف  وإغاثة  الكون  يف  التصرف 
اهلل  بأن  االعتقاد  ومع  بإذنه سبحانه، 
تعاىل هو الذي مينح األثر فكيف ُيعّد 
ينايف  ال  فإنه  شركا!  هذا  اعتقاده 
التوحيد وال يضاده بل يالئمه كمال 

املالئمة.
إن التوسل باألرواح املقدسة واالستمداد 
ربها  عند  اخلالدة  الطاهرة  بالنفوس 
قال  وقد  باألسباب  التمسك  من  نوع 
سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل 

وابتغوا إليه الوسيلة( )املائدة: 35(
العمل  يف  منحصرة  الوسيلة  وليست 
بالفرائض والتجنب عن احملرمات، بل 
هي أوسع من ذلك فتوسل ولد يعقوب 

بأبيهم كان ابتغاء للوسيلة أيضا،
عن  عبارة  الشرك  أن  آخر:  وبكالم 
التأثري،  يف  شئ  باستقالل  االعتقاد 
إليه  مستندا  أثره  يكون  أن  مبعنى 
عدم  واملفروض  وبارئه  خالقه  إىل  ال 
االعتقاد باستقالل شئ منها يف التأثري، 

ومع ذلك كيف يكون شركا!
التوسل باألولياء األموات

باألنبياء  التوسل  أن  الوهابية  يرى 
دون  حياتهم  حال  يف  جائز  واألولياء 
حلياة  دخالة  ال  أنه  واحلال  مماتهم، 
املستغاث به ومماته يف تديد الشرك 
االستمداد  ألن  مطلقا،  التوحيد  أو 
االعتقاد  مع  بالغري  واالستغاثة 
باستقالله يف القدرة والتأثري، وأصالته 
يف إغاثة املستغيث يوجب الشرك، وأما 
االعتقاد  بل  بذلك  االعتقاد  عدم  مع 
بأن قدرة الغري وتأثريه بإذن اهلل تعاىل 
بعبوديته  اعرتافا  و  التوحيد  عني  فهو 
ويعد التوجه به تكرميا واحرتاما له، 
الغري  من دون فرق يف ذلك بني حياة 

ومماته.
الوهابيني يسّلمون أن اهلل سبحانه  إن 
 أمر الُعصاة بأن يذهبوا إىل النيب
أخذا  هلم،  يستغفر  أن  منه  ويطلبوا 
ِإذ  َأنَُّهْم  )َوَلْو  تعاىل:  قوله  بظاهر 
َلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْسَتْغَفُروْا اهلل  ظَّ
َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا اهلّلَ َتوَّابًا 
يسّلمون  64(، كما  )النساء:  رَِّحيمًا( 
أن  أبيهم  من  طلبوا  يعقوب  أوالد  أن 
يستغفر هلم كما جاء يف قوله تعاىل: 
ِإنَّا  ُذُنوَبَنا  َلَنا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا  َيا  )َقاُلوْا 
غري   ،)97 )يوسف:  َخاِطِئنَي(  ُكنَّا 
إمنا  املوردين  هذين  إن  يقولون:  أنهم 
ينطبقان مع أصول التوحيد ألجل حياة 
املستغاث، وأما إذا سئل ذلك يف مماته 

عد شركا .
حياة  بأن  عليم  النبيه  القارئ  أن  غري 
ماهية  يغرّيان  ال  ومماته   الرسول
شركا  التوسل  كان  لو  إذ  العمل، 
يف  كذلك  يكون  أن  للزم  حقيقة 
حاليت  بني  فرق  دون  من  احلالتني 

احلياة واملمات.
ابن  أفاده  ما  يتضح ضعف  هذا  ومن 

تيمية إذ قال:
كل من غال يف نيب، أو رجل صاحل 
أن  مثل  اإلهلية  من  نوعا  فيه  وجعل 
أو  انصرني  فالن  سيدي  يا  يقول: 
وضالل،  شرك  هذا  فكل  أغثين... 
قتل  وإال  تاب،  فإن  صاحبه،  يستتاب 

)فتح اجمليد: ص167(.
شبهة وجواب:

والبن تيمية كالم آخر يف هذا اجملال 
حيث يقول:

والذين يدعون مع اهلل آهلة أخرى مثل 
املسيح واملالئكة واألصنام مل يكونوا 
يعتقدون أنها ختلق اخلالئق، أو تنزل 
املطر وإمنا كانوا يعبدونهم أو يعبدون 
يقولون:  صورهم  يعبدون  أو  قبورهم، 
ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى، 
الفتاوى،  هؤالء شفعاؤنا )جمموعة  أو 

ابن تيمية: ج3، ص396(.
مبا  اهلل  بأولياء  االستغاثة  قياس  إن 
والوثنيون  املسيحيون  به  يقوم  كان 
املسيحيني  ألن  املوضوعية،  عن  ابتعاد 

كانوا يعتقدون، يف حق املسيح بنوع من 
األلوهية، وكان الوثنيون يعتقدون بأن 
الشفاعة،  مقام  بنفسها  متلك  األوثان 
عن  ُنقل  ما  على   - بعضهم  كان  بل 
متصرفة يف  بأنها  يعتقد   - ابن هشام 
الكون، ومرسلة األمطار - على األقل 
طلبهم  كان  االعتقاد  هذا  وألجل   -
واستغاثتهم باملسيح وبتلك األوثان عبادة 

هلا .
االستغاثة  كانت  إذا  هذا  فعلى 
املستغاث  بإلوهية  باالعتقاد  مقرونة 
كانت شركا حتما، وأما إذا كانت 
امليت - خالية  أو  باحلي   - االستغاثة 
وعارية عن هذا القيد مل تكن شركا 
وال عبادة بل استغاثة بعبد نعلم أنه ال 
بإذنه سبحانه، السيما  إال  بشئ  يقوم 
إذا كان هذا املستغاث به حمبوبا عند 
اهلل  ندب  بل  لديه،  مقربا  تعاىل  اهلل 
إليه، كما  به  االستغاثة  إىل  سبحانه 

ورد عند من يقول بذلك.
سؤال وجواب: 

يسأل البعض عن كلمة )علّي( عندما 
صفة  تعين  هي  فهل  الشيعة،  يقوهلا 
العلي هلل عز وجل أم اإلمام علي؟

 والجواب: هو أن االستغاثة بالنيب
وبإخوانه النبيني واملرسلني وباألوصياء 
طلب  عن  عبارة  هي  والصاحلني، 
ودفع  احلوائج  لقضاء  منهم  الشفاعة 
ريب  وال  الكروب،  وتفريج  النوائب 
أن كل من يناديهم من املؤمنني، فهو 
عامل أنه ال يعبد إاّل اهلل، وال يفعل ما 
وليس  اهلل،  إاّل  يطلب  ما  ومينح  يريد 
أرشدنا  وقد  فقط،  شفعاء  إاّل  هؤالء 
اهلل  بعباد  لالستغاثة   ورسوله اهلل 
واألوصياء  األنبياء  من  الصاحلني 
اهلل   اتَُّقوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  بقوله: 
َواْبَتُغوْا ِإَليِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوْا يِف َسِبيِلِه 
َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( )املائدة35(، وقد ورد 
من  املقصود  أن  األخبار  بعض  يف 
 ،علي املؤمنني  أمري  هو  الوسيلة 
فعندما تنادي الشيعة بكلمة )يا علي( 
يف الواقع تتوسل به إىل اهلل تعاىل 
الرفيع  واملقام  املنزلة  من  حيمله  ملا 

والقرب من املوىل عّز وجل.
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قال أمير المؤمنين: )إياك أن تعتمد على اللئيم فإنه يخذل َمن اعتمد عليه(.

العصرية  املساجد  من  الكثري  هناك 
يف مجيع أحناء العامل مت بناؤها على 
مدى العقود املاضية، حيث ُتعترب تفة 
إال  والروعة  اجلمال  غاية يف  معمارية 
بها  توازي  تارخيية  أنها ال متلك قيمة 
البالد  يف  املوجودة  األثرية  املساجد 
اإلسالمية  اجلمهورية  ويف  اإلسالمية، 
اإليرانية جمموعة من املساجد اجلميلة 
واليت -لألسف- ال يعرف الكثري من 
الناس بوجودها، وهي منتشرة يف طول 
يف  يوجد  ما  ومنها  وعرضها،  البالد 
إيران  قلِب  الواقعة يف  مدينة أصفهان 
والثقافِة  العلوِم  عاصمَة  ُتَعدُّ  واليت 

والفنوِن.
اليوَم سنتعرُف على املسجِد اجلامِع يف 
أصفهان والذي ُأدِرج على قائمِة الرتاِث 
العاملي ملنظمِة اليونسكو، وُيعَترَبُ أوَل 
إدخاِل  أساس  على  يقوُم  إسالمٍي  بناٍء 
يف  القدمية  الساسانيِة  القصوِر  طراِز 
َانُه  كما  اإلسالمية،  العمارِة  إطاِر 
َيعِكُس أيضًا تطوَر العمارِة عرَب العهوِد 

التارخييِة املختلفِة يف إيران.
يوجد املسجد يف حي أصفهان القديم 
الواقع يف شارع العالمة اجمللسي )الذي 
والد  األول  اجمللسي  العالمة  قرب  فيه 
صاحب البحار وصاحب البحار وولده(، 
مركز املدينة القدمية، ويعد من أبرز 
املساجد الكربى املوجودة يف املدينة، 

للعمارة  منوذجا  املسجد  هذا  ويعترب 
مع  تطورت  اليت  القدمية،  اإلسالمية 
إضافة  عن  أسفر  مما  العمر،  تقدم 
والتحسينات  التعديالت  من  الكثري 
عليها لتصبح على ما هي عليه اليوم، 
املسجد  بتوسعة  السالجقة  قام  حيث 
معمارية  وحدات  له  وأضافوا  هندسيا 
جديدة، فقاموا بعمل قباب كبرية، أما 
املغول فأحدثوا فيه عدة تصاميم كما 
قام الصفويون بتزيينه بوحدات زخرفية 
كانت ثورية يف وقتها، حبيث أن كل 
املسجد  هذا  يف  بالصالة  يقوم  من 

يعجب بذلك كثريًا .
تاريخ مدينة إصفهان

يف  قدمية  مدينة  إصبهان  أو  إصفهان 
إقليم فارس، تشري كتب اجلغرافيني 
العرب إىل أنها مسيت بأصبهان بن نوح 
الذي بناها، أو أنها تعين يف لغة الفرس 
القدمية بلد الفرسان )إصبه مبعنى بلد 
منذ  اشتهرت  وقد  فارس(  تعين  وهان 
وخصوصا  املتقنة  بصناعاتها  القدم 
األقمشة  من  النسيجية  املنتجات  يف 
اليدوية  احلرف  وخمتلف  والسجاد، 

فضال عن اهلندسة والبناء.
عهد  يف  كبريًا  شأوا  بلغت  وقد 
الشاه  وولده  الصفوي  إمساعيل  الشاه 
حاضرة  اختذت  عندما  طهماسب 

للدولة الصفوية حتى قيل يف حقها.

القول املشهور: )إصفهان نصف جهان( 
عمائرها  لروعة  الدنيا  نصف  أي: 

الدينية واملدنية.
ويف عام 18 هـ /640 م فتح املسلمون 
إصفهان، ويف العهد اإلسالمي شهدت 
املدينة العديد من املعارك كما شهدت 
أيضا فرتات زاهرة، وقد أعقب ضعف 
اخلالفة يف نهاية القرن العاشر امليالدي 
داخل  حملية  حاكمة  سالالت  نشوء 

إيران من خالل التجمعات األسرية.
وصف المسجد

أقدم  من  إصفهان  اجلامع يف  املسجد 
فارس،  إقليم  يف  الباقية  املساجد 
أنشأه الفاتون املسلمون عام 23 هـ / 
644 م يف معبد للنار اجملوسية عندما 
دخلوا البالد، وكان أول أمره مسجدا 
صغريا، ثم هدم وبين مرارا حتى جاء 
الصورة  على  بناءه  فأعادوا  السالجقة 

اليت بقي عليها إىل اليوم. 
وهو ينتمي بتصميمه إىل الطراز الثاني 
والذي  اجلامعة  املساجد  طرز  من 
ظهر بعد طراز املساجد اجلامعة ذات 
األربع،  والظالت  األوسط  الصحن 
عن  تطور  الذي  الطراز  هذا  ويتميز 
نظام املدارس ذات اإليوانات باالعتماد 
إحالل  مع  األوسط  الصحن  على 
اإليوانات ذات األقبية مكان الظالت 

ذات البوائك.

 المسجد الجامع في إصفهان
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قال أمير المؤمنين: )إياك وفعل القبيح فإنه ُيَقبِّح ذكرك ُويكثِّر وزرك(.

إصفهان  تشييد جامع  تاريخ  أن  ورغم 
أنه من  إال  اليقني  يعرف على وجه  ال 
الثابت أنه بين يف العصر العباسي يف 
فرتة سابقة على عصر دولة السالجقة 
ملكشاه  السلطان  ملكها  عين  اليت 

برتميم اجلامع واإلضافة إليه.
عصر  إىل  يرجع  احلالي  فاملبنى 
 1072  / هـ   464( ملكشاه  السلطان 
- 484 / 1092 م(، وقد أضاف إليه 
خدابنده"  حممد  "أوجلايتو  السلطان 
 / هـ   702 سنيت  بني  كبريا  قسما 
إىل  وعهد  م،   1316  /  715  -  1303
حمراب  بإنشاء  صايف  حممد  وزيره 
يعترب من أمجل احملاريب اإليرانية وهو 

مزين باخلزف والقاشاني.
أبعاد المسجد

حيتل جامع إصفهان مساحة مستطيلة 
طوهلا 170مرتًا وعرضها 140مرتًا وهو 
املساحة،  الكبرية  املساجد  من  بذلك 
تقدر  اليت  اجلامع  مساحة  ويتوسط 
بنحو 23,800 مرتًا مربعًا، صحن أوسط 
به  وتيط  55م(   × )65م  مكشوف 
ويقع  املباني  من  أربع جمموعات  اآلن 
الصحن  حماور  من  حمور  كل  يف 
مدبب ممتد  من عقد  له سقف  إيوان 
)قبو طولي( ووراء اإليوان اجلنوبي قبة 
بها احملراب الرئيسي للجامع وكذلك 
املقابل  الشمالي  اإليوان  ويفتح  املنرب، 

أروقة  القبلة من اجلانبني على  إليوان 
ذات أعمدة وعقود.

احمليطة  املعمارية  الكتل  وتعود 
خمتلفة  تارخيية  فرتات  إىل  بالصحن 
األصلي  اجلامع  بناء  إىل  معها  أضيفت 
على  خباصة  تقع  وهى  قاعات  عدة 
القاعات  خارج  ويوجد  الصحن  حافات 
واإليوانات مساحات مسقوفة أو ظالت.
العصر  يف  إصفهان  جامع  شيد  وقد 
األمحر  الطوب  باستخدام  العباسي 
اإلضافات  بعض  أن  غري  )اآلجر( 
باإلضافة  األحجار  فيها  استخدمت 
إىل األعمال الزخرفية اليت استخدمت 
فين  بإسراف  فيها  القاشاني  بالطات 

ملحوظ.
خلف  الواقعة  القبة  بناء  تاريخ  ويعود 
السلطان  عهد  إىل  القبلة  إيوان 
أن  مالحظة  مع  ملكشاه  السلجوقي 
طريقة تقيق االتصال بني إيوان القبلة 
وهذه القبة مل تظهر يف أي جامع آخر 

من هذا الطراز قبل عام 530هـ.
ويعتقد علماء اآلثار أن حدود املسجد 
اليوم اجلدران  تعينها  القديم  العباسي 
لإليوانات  اخللفية  للحوائط  اخلارجية 
اجلامع  املسجد  من  يبق  فلم  األربعة، 
يف إصفهان إال جدرانه، أما القاشاني 
املسجد  تزين  اليت  واملآذن  والقباب 

فتعود إىل العصور التالية..

رئيسة  بوابات  ثالث  إصفهان  وجلامع 
إحداها يف اجلانب الشرقي واألخريان 
مراعاة  ذلك  ويف  الغربي،  اجلانب  يف 
للتقاليد املعمارية اليت رافقت تأسيس 
املساجد األوىل واليت تقضي بعدم فتح 

أي أبواب أو مداخل يف جدار القبلة.
أما بالنسبة لقباب املسجد فقد صنعت 
ببناء  قاموا  السالجقة، حيث  يف عهد 
أكرب  وهى  أواًل،  اجلنوبية  القبة 
القبتني، وقام ببنائها نظام امللك، بعد 
قبة  امللك  تاج  بنى  بوقت قصري،  ذلك 
أخرى يف الناحية الشمالية على الرغم 
من أنها أصغر حجمًا، إال أن شكلها 
بطريقة  ُصّممت  حيث  كثريًا  أروع 
هندسية معقدة، لقد بنيت هذه القباب 
بطريقة حمكمة حيث تعرضت املدينة 
السنوات  مدى  على  كربى  لزالزل 
َلِبَنة  تفقد  أن  دون  املاضية  الــ)900( 

واحدة.
املركزي  املسجد  باحة  يف  توجد 
نافورة كبرية جنبا إىل جنب مع أربع 
توجد  كما  حوهلا،  شاهقة  بوابات 
أربعة جمالس إيوان سوف متكنك من 
مشاهدة بانوراما رائعة عندما تقف يف 
هذه  مقارنة  وعند  املسجد،  منتصف 
اإلنسان  حجم  مع  العظيمة  اهلياكل 
الذي قام بتأسيسها سوف تدرك مدى 

دقة احلرفيني الذين قاموا ببنائها.
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قال أمير المؤمنين: )إياك والشك فإنه يفسد الدين ويبطل اليقين(.

1- َعْن َأِبي َبِصرٍي َقاَل: ُقْلُت أَلِبي َعْبِد 
اهللَّ الصادق: )َتِرُد َعَلْيَنا َأْشَياُء َلْيَس 
َفَنْنُظُر  َنْعِرُفَها يِف ِكَتاِب اهللَّ واَل ُسنٍَّة، 
ِإْن َأَصْبَت مَلْ  ِإنََّك  َأَما  ِفيَها؟ َفَقاَل: اَل، 
ُتْؤَجْر وِإْن َأْخَطْأَت َكَذْبَت َعَلى اهللَّ َعزَّ 

.) وَجلَّ
2- َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعيَسى َقاَل: َسَأْلُت َأَبا 
َفَقاَل:  اْلِقَياِس  َعِن   ُموَسى َسِن  احْلَ
ُيْسَأُل  اَل  اهللَّ  ِإنَّ  واْلِقَياَس  َلُكْم  )َما 

َم(. َكْيَف َأَحلَّ وَكْيَف َحرَّ
َثيِن  َقاَل َحدَّ َصَدَقَة  ْبِن  َمْسَعَدَة  َعْن   -3
َقاَل:   َعِلّيًا َأنَّ   َأِبيه َعْن  َجْعَفٌر 
َيَزْل َدْهَره  ِلْلِقَياِس مَلْ  )َمْن َنَصَب َنْفَسه 
ْأِي مَلْ َيَزْل  يِف اْلِتَباٍس، وَمْن َداَن اهللَّ ِبالرَّ
َدْهَره يِف اْرمِتَاٍس(، َقاَل: وَقاَل َأُبو َجْعَفٍر 
الباقر: )َمْن َأْفَتى النَّاَس ِبَرْأِيه َفَقْد 
مِبَا  َداَن اهللَّ  وَمْن  َيْعَلُم،  اَل  مِبَا  َداَن اهللَّ 
َم  َيْعَلُم َفَقْد َضادَّ اهللَّ َحْيُث َأَحلَّ وَحرَّ اَل 

ِفيَما اَل َيْعَلُم(.
اْلُقَرِشيِّ  اهللَّ  َعْبِد  ْبِن  ِعيَسى  َعْن   -4
َقاَل، َدَخَل َأُبو َحِنيَفَة َعَلى َأِبي َعْبِد اهللَّ 
َحِنيَفَة  َأَبا  )َيا  َله:   َفَقاَل الصادق 
اَل  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  َتِقيُس؟  َأنََّك  َبَلَغيِن 
َتِقْس َفِإنَّ َأوََّل َمْن َقاَس ِإْبِليُس ِحنَي َقاَل 
َخَلْقَتيِن ِمْن َناٍر وَخَلْقَته ِمْن ِطنٍي، َفَقاَس 
نِي، وَلْو َقاَس ُنوِريََّة آَدَم  َما َبنْيَ النَّاِر والطِّ

ِبُنوِريَِّة النَّاِر َعَرَف َفْضَل َما َبنْيَ النُّوَرْيِن 
وَصَفاَء َأَحِدِهَما َعَلى اآلَخِر(.

ْعُت  َراَساِنيِّ َقاَل مَسِ 5- َعْن َأِبي َشْيَبَة اخْلُ
)ِإنَّ  َيُقوُل:   الصادق اهللَّ  َعْبِد  َأَبا 
َأْصَحاَب املََقاِييِس َطَلُبوا اْلِعْلَم ِباملََقاِييِس 
ُبْعدًا  ِإالَّ  قِّ  ِمَن احْلَ املََقاِييُس  َتِزْدُهُم  َفَلْم 

وِإنَّ ِديَن اهللَّ اَل ُيَصاُب ِباملََقاِييِس(.
ِن َقاَل: ُقْلُت  6- َعْن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّمْحَ
؟  ُد اهللَّ َسِن اأَلوَِّل: )مِبَا ُأَوحِّ أَلِبي احْلَ
َفَقاَل: َيا ُيوُنُس اَل َتُكوَننَّ ُمْبَتِدعًا، َمْن 
َبْيِت  َأْهَل  َتَرَك  وَمْن  َهَلَك  ِبَرْأِيه  َنَظَر 
اهللَّ  ِكَتاَب  َتَرَك  وَمْن  َضلَّ   َنِبيِّه

وَقْوَل َنِبيِّه َكَفَر(.
بن  يونس   :الكاظم اإلمام  أجاب 
ُد  ُأَوحِّ )مِبَا  سأله:  حينما  الرمحن  عبد 
؟(، أي مبا أستدّل على توحيده، وما  اهللَّ
يصّح له وميتنع عليه؟ وكأّنه أراد اإلذن 
بأن يقول يف ذاته وصفاته مبا يستحسنه 

عقله وما يسوق إليه رأيه.
َتُكوَننَّ  اَل  ُيوُنُس  )َيا   :فقال
التوحيد  يف  تكونّن  ال  أي:  ُمْبَتِدعًا(، 
مبتدعًا  واألحكام  املعارف  من  وغريه 
والسّنة  للكتاب  تاركًا  برأيك  عاماًل 
وأهل بيت نبّيك )عليه وعليهم السالم(.

ثم قال: )َمْن َنَظَر ِبَرْأِيه َهَلَك(، أي: 
واعتمد  بالقياس  وقال  برأيه  نظر  من 

دين  عن  لبعده  هلك،  به  وعمل  عليه 
وهذا  األبد،  لعذاب  واستحقاقه  احلّق 
السابق، وكذا املعطوفات  للنهي  تعليل 
بدعة  بالرأي  النظر  أّن  كما  إذ  عليه 
توجب اهلالك كذلك ترك طريق احلّق 
بدعة توجبه، والفرق بينهما: أّن النظر 
ترك  يستلزم  بالبدعة  والعمل  بالرأي 
إلمكان  العكس،  دون  احلق  طريق 
أن ال يسلك رجل طريق احلّق وال يعمل 

بالرأي أصاًل بأن يكون ساكتًا.
َبْيِت  َأْهَل  َتَرَك  )وَمْن   :قال ثم 
ومل  تركهم  من  أي:   ) َضلَّ  َنِبيِّه
يأخذ بقوهلم ومل يرجع إليهم يف املعارف 
الدينية واملسائل الشرعية، ُاصواًل كانت 
أو فروعًا ضّل عن سبيل احلّق والصراط 

املستقيم لعدوله عنه.
اهللَّ  ِكَتاَب  َتَرَك  )وَمْن   :قال ثم 
وَقْوَل َنِبيِّه َكَفَر( أي: من ترك أحكام 
وما   النيّب وقول  فيه  وما  الكتاب 
باهلل  كفر  خمالفتهما  وجّوز  به  جاء 
وفيمن  احلّق،  دين  وخرج عن  وبرسوله 
يعمل بالقياس مجيع ذلك، وإمّنا حكم 
بيت  أهل  ترك  أي:  األّول  التارك  على 
أي:  الثاني  وعلى  ضاّل،  بأّنه   نبيه
 نبيه وقول  اهلل  كتاب  ترك  َمن 
هنا  بأّن  معرتف  األّول  ألّن  بأّنه كافر 

من كتاب الكافي
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قال أمير المؤمنين: )إياك ومصادقة الكذاب فإنه ُيقرِّب عليك البعيد وُيبعِّد عليك القريب(.

طريقًا حّقًا وهو دينه، إاّل أّنه ضّل 
عنه مبفارقة أهل بيته اهلادين إليه، 
والثاني منكر لدين احلّق بالكّلية فهو 

كافر باهلل وبكتابه ونبّيه. 
وفيه رّد على من قال من الفرق املبتدعة: 
ُاصواًل  العاّمة  الشرعية  األحكام  إّن 
كانت أو فروعًا إمّنا حيكم بها على 
العاّمة واألغبياء، وأّما األذكياء والعلماء 
من  قلوبهم  فلصفاء  اخلصوص  وأهل 
األكدار وخلّوها من األغيار تتجّلى هلم 
العلوم اإلهلّية واحلقائق الرّبانّية فيقفون 
على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام 
أحكام  عن  بها  فيستغنون  اجلزئيات 
الشرع الكّليات، وهذه بدعة وضاللة مِلا 
ُعلم من الشرائع، فإّن اهلل سبحانه أجرى 
ال  أحكامه  بأّن  وأنفذ حكمته  سّنته 
الرسلالسفرة  بواسطة  إاّل  ُتعَلم 
بينه تعاىل وبني خلقه، كما قال تعاىل: 
اهللَُّ  َفَبَعَث  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاُس  )َكاَن 
َمَعُهْم  َوَأنَزَل  َوُمنِذِريَن  ِريَن  ُمَبشِّ النَِّبيِّنَي 
قِّ ِلَيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيَما  اْلِكَتاَب ِباحْلَ
الَِّذيَن  ِإالَّ  ِفيِه  اْخَتَلَف  َوَما  ِفيِه  اْخَتَلُفوا 
َبْغيًا  اْلَبيَِّناُت  َجاَءْتُهْم  َما  َبْعِد  ِمْن  ُأوُتوُه 
َبْيَنُهْم َفَهَدى اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا مِلَا اْخَتَلُفوا 
قِّ ِبِإْذِنِه َواهللَُّ َيْهِدي َمْن َيَشاُء  ِفيِه ِمْن احْلَ
آية  البقرة:  ُمْسَتِقيٍم( سورة  ِصَراٍط  ِإىَل 
113، وغري ذلك من اآليات الداّلة على 

.إرسال الرسل
وباجلملة: فقد علمنا قطعًا أّنه ال طريق 
الشرع  جهة  من  إاّل  األحكام  ملعرفة 
والسماع من الشارع، فمن قال: إّن هنا 
به أمره تعاىل ونهيه  ُيعرف  طريقًا آخر 
وأحكامه فهو ضاّل مضّل، ثّم هو قول 

 .بإثبات نيّب بعده
يأخذ  إّنه  قال:  من  أّن  ذلك:  بيان 
وإّنه جيد أحكامه  رأيه  األحكام من 
وإّنه  وتصّرفاته  عقله  مبجّرد  تعاىل 
وإّنه ال حيتاج  العمل مبقتضاه  له  جيوز 
من  عليه صرحيًا  يدّل  ما  إىل  ذلك  يف 
أثبت  فقد  إمام  وقول  وسّنة  كتاب  
)إّن   :قوله مثل  وهو  النبّوة،  لنفسه 
مستدرك  روعي(  يف  نفث  القدس  روح 
الوسائل: ج13، ص30، وقد نقل بعض 
قال:  أّنه  بالّدين  املتظاهرين  املنحرفني 

)ال آخذ عن املوتى وإمّنا آخذ عن احلّي 
الذي ال ميوت، وإمّنا أروي عن قليب عن 
والدراية  اهلداية  اهلل  أسأل  وأنا  رّبي(. 

ونعوذ به من الضاللة والغواية.
َأِبي  َعْن  اْلَقِصرِي  ِحيِم  الرَّ َعْبِد  َعْن   -7
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   َعْبِد اهلل الصادق
وُكلُّ  َضاَلَلٌة  ِبْدَعٍة  )ُكلُّ   :اهلل

َضاَلَلٍة يِف النَّاِر(.
حكاية اإلمام الصادق قوَل رسول 
وُكلُّ  َضاَلَلٌة  ِبْدَعٍة  )ُكلُّ   :اهلل
يف  بدعة  كّل  ينتج  النَّاِر(  يِف  َضاَلَلٍة 
بدعة  كّل  أّن  على  داللة  ففيه  النار، 
املباح  أو  باملكروه  تعّلقت  حرام، سواء 
أو بغريهما من األحكام إذ زيادة شيء 
من األحكام يف الّدين أو نقصانه منه 

بالرأي حرام جيب تركه.
وقد اختلف األصحاب يف تفسري البدعة، 
 فقيل: كّل ما مل يكن يف زمان النيّب
فهو بدعة، ورّده الفاضل األردبيلي بقوله: 
البدعة هي كّل عبادة مل تكن مشروعة 
دليل  بغري  ُاحدثت  ثّم  أصاًل  بعنوانها 
نفيها،  على  شرعي  دليل  دّل  أو  شرعي 
من  ذلك  غري  فعل  أو  دعا  أو  فلو صّلى 
 العبادات مع عدم وجودها يف زمانه
ولكنها مشرعة بعنوانها فإن جمرد ذلك 
وهي  عبادة  كونه  ألصل  حبرام،  ليس 
جائزة بعمومها، ولغري ذلك مثل: )الصالة 
فإن  حسن(،  و)الدعاء  موضوع(  خري 
هذا الفعل هو إجياد فرد من أفراد تلك 
وهو غري  الفرض  املشروعة على  العبادة 
حمرم وإمنا احلرام ما عرفت من احداث 

عبادة بعنوانها. 
َعْبِد  َأِبي  َعْن  َتْغِلَب  ْبِن  َأَباِن  َعْن   -8
أاَل  ُتَقاُس  اَل  نََّة  السُّ )ِإنَّ  َقاَل:    اهللَّ
َتَرى َأنَّ امْلَرَأًة َتْقِضي َصْوَمَها واَل َتْقِضي 
ِقيَسْت  ِإَذا  نََّة  السُّ ِإنَّ  َأَباُن  َيا  َصاَلَتَها 

يُن(. َق الدِّ حُمِ
أي:  ُتَقاُس(  اَل  نََّة  السُّ )ِإنَّ   :وقوله
فيها  يقع  أن  جيوز  ال  النبوية  الشريعة 
تعرف  وإمّنا  به،  تعرف  وال  القياس، 

بالرجوع إىل أهلها وأخذها منه.
)أاَل   :بقوله ذلك  على  استدل  ثم 
َتَرى َأنَّ امْلَرَأًة َتْقِضي َصْوَمَها واَل َتْقِضي 
َصاَلَتَها؟( هذا دليل واضح ومؤّيد شاف 

على بطالن القياس إذ لو جاز القياس 
القتضى أن تقضي صالتها كما تقضي 
صومها الشرتاكهما يف كونهما عبادة 
مع  املانع،  األداء  وقت  يف  عنها  فاتت 
أّن الصالة أفضل من الصوم، فقضاؤه 
القياسية  القوانني  إىل  بالنظر  يقتضي 
على  دّل  وهذا  أْوىل،  بطريق  قضاءها 
باألولوّية  القياس  قال:  من  قول  بطالن 

حّجة. 
وروى الكليين يف كتاب احليض عن 
عبد  ألبي  قلت  قال:  راشد  بن  احلسن 
الصالة؟  تقضي  )احلائض   :اهلل
قال: ال، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، 
قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إّن أّول من 
قاس إبليس( واملقصود من هذا التأييد 
تكون خمتلفة  قد  املتماثالت  أّن  بيان 
فكيف  هذا  ثبت  وإذا  احلكم  يف 
يتحصل ملن قال بالقياس علم باّتادها 

يف احلكم مبجّرد التماثل؟
ِإَذا  نََّة  السُّ ِإنَّ  َأَباُن  )َيا   :قال ثم 
مبعنى  احملق:  يُن(  الدِّ َق  حُمِ ِقيَسْت 
اإلبطال، يقال: حمقه ميحقه إذا أبطله، 
الربكة،  وذهاب  النقص  مبعنى:  أو 
الشيء كّله حتى  أن يذهب  وقيل: هو 
القياس  كون  ووجه  أثر،  منه  ُيرى  ال 
موجبًا حملق الدين ظاهٌر ألّن القائسني 
من عند أنفسهم حيدثون فيه أحكامًا 
جيدونها،  ظاهرة  ومشابهات  ملناسبات 
خمتلفة  واملشابهات  املناسبات  وتلك 
فال  وآرائهم،  عقوهلم  اختالف  حبسب 
القياسية  األحكام  تلك  ختتلف  حمالة 
وخيالف بعضها بعضًا وخيالف مجيعها 
األحكام اإلهلّية ويورث ذلك تريم ما 
وإدخال  اهلل  حّرم  ما  وتليل  اهلل  حّلل 
هو  ما  وإخراج  فيه  الدين  من  ليس  ما 
فيه عنه، ويستلزم ذلك حدوث دين آخر 

وبطالن دين اهلل.
بغري  والقول  الزلل  من  اهلل  عصمنا 
بدينه  املتمسكني  من  وجعلنا  علم، 
واآلخذين بتعاليمه من كتابه وسنة نبيه 
حممد والسائرين على هدي األئمة 

من بعده صلوات اهلل عليهم أمجعني.
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قال أمير المؤمنين: )إياك والحرص فإنه يشين الدين ويبعد الَقرين(.

على  اهلل  وصلى  العاملني  رب  احلمد هلل 
وآله  حممد  واملرسلني  األنبياء  خامت 
الدائم على  واللعن  الطاهرين،  الطيبني 

أعداهم أمجعني.
من الواضح أن اهلل تعاىل أرسل األنبياء 
والرسل هلداية البشر والوصول بهم إىل 
سعادة الدارين، وكان اخلامت هلم نبينا 
املصطفى، حيث اجتهد مدة البعثة 
لنشر  عاما   )23( دامت  اليت  الشريفة 
وتبليغ الشريعة اإلسالمية، ومن الواضح 
أيضا أنه ال بقاء لإلنسان يف هذه الدنيا 
بل البد له من الرحيل عنها، وهذا قانون 
النيب  حتى  أحد،  منه  ُيستثنى  ال  إهلي 
أنه  أيضا  الواضح  ومن   األكرم
النبوة  انتهت   األعظم النيب  برحيل 
)َوَلِكْن  بعده  نيب  فال  الوحي،  وانقطع 

َرُسوَل اهللَِّ َوَخامَتَ النَِّبيِّنَي( األحزاب: 40، 
يَن ِعْنَد  وال شريعة بعد شريعته )ِإنَّ الدِّ
اهللَِّ اإِلْسالُم( آل عمران: 19، )َوَمْن َيْبَتِغ 
َغرْيَ اإِلْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف 
اِسِريَن( آل عمران: 85،  اآلِخَرِة ِمْن اخْلَ
لكن الوظائف والتكاليف اليت كانت 
على عهدة النيب األعظم )من بيان 
اخلصومات  وفك  واإلرشاد  األحكام 
والقضاء وغريها( مل تنته - ما عدا تلقي 
الوحي وإبالغه -، ومن هنا فالبد من 
معلومة  شخصية   بعده يكون  أن 
تقوم بهذه املهام، وتكون على عهدتها 
الرسول  األمة اإلسالمية وخالفة  قيادة 
تكون  أن  بد  ال  وهي   ،األعظم

شخصية مؤهلة لذلك.
ومن اجلدير بالذكر أن ضرورة وجود 
اتفاق  حمل   األعظم للنيب  خليفة 
إليه  اإلشارة  مرت  كما   - املسلمني 
وقع  لكن   ،- السابقة  احللقات  يف 

االختالف يف شخص اإلمام وصفاته.
اهلل  شاء  إن  نتعرض  احللقة  هذه  ويف 

أن  هل  وهي:  مهمة  قضية  إىل  تعاىل 
مسألة خالفة النيب وتعيني اخلليفة 

واإلمام من بعده يفرضها العقل؟ 
العقل ومنصب اإلمامة: 

أي  أن  البديهية  العقل  أحكام  من 
إنسان حكيم إذا قام بنهضة إصالحية 
أجل  وقاوم من  ما، وضّحى  يف جمتمع 
خطة  يضع  أن  من  له  فالبد  نهضته، 
للمرحلة الالحقة، لبقاء واستمرار نهضته 
وضمان سريها وفق األهداف املرسومة 
هلا، كما أنه ال ميكن إلنسان حكيم 
إصالحية،  حركة  ويؤسس  يبين  أن 
وصيانتها  حلمايتها  برناجما  يضع  وال 
التغيري واالنقالب، بل يرتكها بعد  من 
هذا اجلهد والتعب والتضحيات عرضة 
من خالل  إال  ذلك  يتأّتى  وال  لالندثار، 
اختيار شخصية تتمتع وتتميز مبؤهالت 
وملا كان  املهام.  إكمال  من  متكنها 
النيب - وال يزال - أكرب شخصية 
وصاحب  البشرية،  تاريخ  يف  إصالحية 
املشروع  تنفيذ  خالهلا  من  يتم  شريعة 

اإلمامة
الحلقة الخامسة
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قال أمير المؤمنين: )إياك والغيبة فإنها تمقتك إلى اهلل تعالى وتحبط أجرك(.
أن  به  املسّلم  ومن  العظيم،  اإلهلي 
اهلل  اختارها  عظيمة  شخصية  هكذا 
وقيادة  خالدة  لشريعٍة  وتعاىل  سبحانه 
اجملتمع البشري على طول الزمان، البد 
وأن تكون من أولويات مهامه وخططه 
الشريعة  صيانة  مسألة  املستقبلية 
األخطار  من  وحفظها  االحنراف  من 
مستقبال،  تهددها  واليت  بها  احمليطة 
وكذا استمرارها مصدرا هلداية األمة، 
فمن  بعده،  من  القيادة  صيغة  وبيان 
املعقول أن هكذا شخص يؤسس  غري 
قيادة  يطرح  وال  خالدة  أبدية  لشريعة 
بقاء  خالهلا  من  يضمن  بعده  من  قوية 

ودميومة الشريعة.
يأُل  مل   النيب أن  به  املسّلم  ومن 
تتاجه  ما  جزئيات  بيان  يف  جهدا 
البشرية، فكيف يعقل أن يغفل عن هذا 
اجلانب املهم والرئيس يف حياة اجملتمع 
اإلسالمي، وهو من اجلوانب اجلوهرية 
حياة  يف  بل  األمة،  حياة  يف  واملصريية 
البشرية مجعاء، ويرتك األمة همال من 
بعده؟! ولو سلمنا جدال أنه أهمل ذلك، 
فكيف يهمل اهلل تعاىل هذا األمر، بعد 
أن كان النيب منفذا أمينا هلذه املشروع 
خلفاء  وجود  من  البّد  فكان  اإلهلي، 
وأئمٍة هادين مهدّيني راشدين يواصلون 
الّرسالة،  عبأ  وحيملون  املسرية  تلك 
فيكونون حّكامًا وخلفاء على الّناس، 
حيكمون بالّشريعة، ويقيمون احلدود، 
بعلمهم  ويعملون  الّثغور،  وحيفظون 
املوروث من رسول اهلل واملمدود إىل 
الّسماء حببل اهلل املتني، ومعصومون عن 
كّل سهو وخطأ ونسيان، ومشهود هلم 
بالفضل والكمال، ليبّينوا للّناس عظمة 

اإلسالم وحقائق القرآن.
فعلى هذا ال ميكن قبول زعم من زعم 
بأن النيب رحل عن هذه الدنيا ومل 

ينص على القيادة من بعده. 
هشام بن الحكم وإمام المعتزلة

لعل قضية هشام بن احلكم مع مؤسس 
خري  آنذاك  وزعيمه  االعتزال  مذهب 
اإلمام  ونصب  وجود  ضرورة  على  دليل 
القضية  هذه  ذكر  وقد   ،بعده

الشيخ  الكليين)ره( املتوفى)329هـ( يف 
كتابه الكايف الشريف، ج1، ص169، 
حيث قال: ... عن يونس بن يعقوب قال: 
كان عند أبي عبد اهلل مجاعة من 
أصحابه منهم محران بن أعني، وحممد 
بن النعمان، وهشام ابن سامل، والطيار، 
وهو  احلكم  بن  هشام  فيهم  ومجاعة 
شاب فقال أبو عبد اهلل: يا هشام 
بن  بعمرو  صنعت  كيف  ختربني  أال 
يا  هشام:  فقال  سألته؟  وكيف  عبيد 
ابن رسول اهلل إني أجّلك وأستحييك وال 
أبو عبد  يعمل لساني بني يديك، فقال 
فافعلوا،  بشئ  أمرتكم  إذا   :اهلل
قال هشام: بلغين ما كان فيه عمرو بن 
عبيد وجلوسه يف مسجد البصرة، فعظم 
ذلك علي فخرجت إليه ودخلت البصرة 
يوم اجلمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا 

عبيد  بن  فيها عمرو  أنا حبلقة كبرية 
وعليه مشلة سوداء متزر بها من صوف، 
يسألونه،  والناس  بها  مرتد  ومشلة 
ثم  لي،  فأفرجوا  الناس  فاستفرجت 
ثم  ركبيت  على  القوم  آخر  يف  قعدت 
قلت: أيها العامل إني رجل غريب تأذن 
لي يف مسألة؟ فقال لي: نعم، فقلت له: 
هذا  شي  أي  بين  يا  فقال  عني؟  ألك 
تسأل  كيف  تراه  وشيء  السؤال؟  من 
يا  فقال:  مسأليت،  فقلت هكذا  عنه؟ 
محقاء،  مسألتك  كانت  وإن  سل  بين 
قلت:  سل،  لي:  قال  فيه،  أجبين  قلت: 

تصنع  فما  قلت:  نعم،  قال:  عني؟  ألك 
بها؟ قال: أرى بها األلوان واألشخاص، 
فما  قلت:  نعم  قال:  أنف؟  فلك  قلت: 
تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة، قلت: 
ألك فم؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به؟ 
أذن؟  فلك  قلت:  الطعم،  به  أذوق  قال: 
قال:  بها؟  تصنع  فما  قلت:  نعم،  قال: 
أمسع بها الصوت، قلت: ألك قلب؟ قال: 
نعم، قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به 
كلما ورد على هذه اجلوارح واحلواس، 
قلت: أوليس يف هذه اجلوارح غنى عن 
ذلك  وكيف  قلت:  ال،  فقال:  القلب؟ 
إن  بين  يا  قال:  سليمة،  وهي صحيحة 
أو  مشته  شئ  يف  شّكت  إذا  اجلوارح 
رأته أو ذاقته أو مسعته، ردته إىل القلب 
قال  الشك،  ويبطل  اليقني  فيستيقن 
القلب  أقام اهلل  له: فإمنا  هشام: فقلت 
لشك اجلوارح؟ قال: نعم، قلت: البد من 
قال:  اجلوارح؟  تستيقن  مل  وإال  القلب 
نعم، فقلت له: يا أبا مروان فاهلل تبارك 
وتعاىل مل يرتك جوارحك حتى جعل هلا 
إماما يصحح هلا الصحيح ويتيقن به ما 
شك فيه، ويرتك هذا اخللق كلهم يف 
يقيم  ال  واختالفهم،  وشّكهم  حريتهم 
هلم إماما يردون إليه شّكهم وَحرْيتهم، 
إليه  ترّد  جلوارحك  إماما  لك  ويقيم 
! قال: فسكت ومل  َحرْيتك وشّكك؟ 

يقل لي شيئا. 
إلّي فقال لي: أنت هشام بن  التفت  ثم 
احلكم؟ فقلت: ال، قال: أمن جلسائه؟ 
قلت: ال، قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت: 
هو،  إذا  فأنت  قال:  الكوفة  أهل  من 
جملسه  يف  وأقعدني  إليه،  ضّمين  ثم 
وزال عن جملسه وما نطق حتى قمت، 
قال: فضحك أبو عبد اهلل وقال: يا 
هشام َمن عّلمك هذا؟ قلت: شئ أخذته 
وألفته، فقال: هذا واهلل مكتوب  منك 

يف صحف إبراهيم وموسى. 
وللكالم تتمة تأتي يف العدد القادم إن 

شاء اهلل تعاىل.
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 

حممد وآله الطاهرين.

يا أبا مروان فاهلل تبارك 
وتعالى لم يترك جوارحك 
حتى جعل لها إماما يصحح 
لها الصحيح ويتيقن به ما 

شك فيه، ويترك هذا الخلق 
كلهم في حيرتهم وشّكهم 
واختالفهم، ال يقيم لهم إماما 
يردون إليه شّكهم وَحْيرتهم، 
ويقيم لك إماما لجوارحك ترّد 

إليه َحْيرتك وشّكك؟
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قال أمير المؤمنين: )إياك والِبطنة فمن لزمها كثرت أسقامه وفسدت أحالمه(.

عليه(: هو  نسبه وكنيته )رضوان اهلل 
أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو 
بن قرن- بطن من  بن عصوان  بن سعد 
بطون مراد- بن رومان، من أصول مينية، 

وكنيته أبو عمرو القرني.
صفاته )رضوان اهلل عليه(:

أبرز صفاته بره بأمه وإخفاء حاله وورعه 
وزهده وتقواه وقوة صلته باهلل عز وجل، 
عباد  من  وهو  ألبره،  اهلل  على  أقسم  لو 
حضروا  إذا  الذين  األخفياء  األتقياء  اهلل 
مل ُيعرفوا وإن غابوا مل ُيفتقدوا، قلوبهم 

مصابيح الدجى.
:معاصرته للنبي

مل  ولكنه  وأسلم   النيب زمن  أدرك 
يره، وشهد الرسول له باجلنة، فقد 
ورد عن اإلمام الباقر يف ذكر من 
اجلنة  أهل  من  بأنهم    النيبُّ أخرب 
بن  علي  مع  شهد  قال:  إذ  يرهم،  ومل 
نفر  ثالثة  التابعني  من   طالب أبي 

باجلنة   اهلل رسول  هلم  شهد  بصفني 
ومل يرهم: أويس القرني وزيد بن صوحان 
اهلل  األزدي رمحة  اخلري  وجندب  العبدي 

عليهم. حبار األنوار ج32 ص 618.
دعاؤه وعبادته )رضوان اهلل عليه(:

العبادة  عليه  اهلل  رضوان  عنه  اشتهر 
بالدعاء  والعزلة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل 
والتوسل إليه، وقد ورد يف كتب األدعية 
دعاء له معروف بامسه، وهو دعاء له آثار 
احلوائج  وقضاء  االستجابة  يف  عظيمة 
حيث ذكر يف شأنه أنه: دعاء علمه أمري 
املؤمنني صلوات اهلل عليه ألويس القرني، 
وقال: من دعا بهذه الدعوات استجاب اهلل 
رسول  وقال  حوائجه،  وقضى مجيع  له، 
اهلل )والذي بعثين باحلق نبيا إن من 
ودعا  قام  ثم  والعطش،  اجلوع  إليه  بلغ 
بهذه األمساء أطعمه اهلل وأسقاه، ولو أنه 
وبني  بينه  جبل  على  األمساء  بهذه  دعا 
حتى  اجلبل  التسع  يريده  الذي  املوضع 

يسلك فيه إىل أين يريد، وإن دعا بها على 
جمنون أفاق من جنونه، وإن دعا بها على 
امرأة قد عسر عليها ولدها هون اهلل عز 
وجل عليها والدتها(... إىل آخر ما ذكر 
من فضائله وهي كثرية. حبار األنوار - 

العالمة اجمللسي: ج 92 : ص390.
أحاديث في فضائله )رضوان اهلل عليه(:

أنه كان   روي عن رسول اهلل ومما 
قرن،  قبل  من  اجلنة  روائح  تفوح  يقول: 
واشوقاه إليك، يا أويس القرني، أال ومن 
لقيه فليقرئه عين السالم، فقيل: يا رسول 
اهلل، وَمن أويس القرني؟ قال: إنه إن 
غاب عنكم مل تفقدوه، وإن ظهر لكم 
مل تكرتثوا به، يدخل اجلنة يف شفاعته 
رآني،  وما  بي  يؤمن  ومضر،  ربيعة  مثل 
 ويقتل بني يدي خليفيت أمري املؤمنني
يف  الروضة  يقاتل.  أن  بعد  صفني  يف 
فضائل أمري املؤمنني، لشاذان بن جربئيل 
القمي: ص 48-49، حبار األنوار للعالمة 
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قال أمير المؤمنين: )إياك ومصادقة األحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك(.

اجمللسي: ج 42، ص 155.
عن  يعقوب  بن  حممد  العباس  أبي  عن 
نعيم  أبي  الدوري عن  بن حممد  العباس 
عن شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد 
يوم  ليلى قال: ملا كان  أبي  بن  الرمحن 
معاوية  أصحاب  من  مناد  نادى  صفني 
القرني؟  أويس  أفيكم  علي:  أصحاب 
قالوا: نعم، فضرب دابته حتى دخل معهم 
ثم قال: مسعت رسول اهلل يقول: خري 
التابعني أويس القرني. املستدرك للحاكم 

النيسابوري: ج 3 ص 402.
رجال  إن  قال:  أنه   النيب عن  روي 
يأتيكم من اليمن يقال له أويس ال يدع 
بياض  به  كان  قد  له،  أم  غري  باليمن 
مثل  إال  عنه  فأذهبه  تعاىل  اهلل  فدعا 
موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروا 
للمتقي  العمال  كنز  لكم.  فليستغفر 

اهلندي: ج 14 ص 5.
وعنه: إن من أميت َمن ال يستطيع أن 

يأتي مسجده أو مصاله من العري حيجزه 
أويس  منهم  الناس،  يسأل  أن  إميانه 
القرني.  سري أعالم النبالء للذهيب: ج4 
ص30، وكنز العمال للمتقي اهلندي: ج 

12 ص 74.
- وعنه: إنه سيكون يف التابعني رجل 
من قرن يقال له أويس بن عامر خيرج به 
وضح فيدعو اهلل أن يذهبه عنه، فيقول: 
اللهم دع لي يف جسدي ما أذكر نعمتك 
نعمته  به  يذكر  ما  منه  له  فيدع  علي، 
أن  فاستطاع  أدركه منكم  فَمن  عليه، 
يستغفر له، فليستغفر له. صحيح مسلم،  
كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل 
كنز  عنه(،  اهلل  )رضي  القرني  أويس 

العمال للمتقي اهلندي: ج 14، ص 7.
وصفه لنفسه رض:

عليه  اهلل  رمحة  القرني  أويس  عن  روي 
أنه قال لرجل سأله كيف حالك؟ فقال: 
ال  يقول:  يصبح  من  حال  يكون  كيف 
يبشر  أصبح،  ال  يقول:  وميسي  أمسي، 
باجلنة وال يعمل عملها، وحيذر النار وال 
يرتك ما يوجبها، واهلل إن املوت وغصصه 
وكرباته وذكر هول املطلع وأهوال يوم 
القيامة مل تدع للمؤمن يف الدنيا فرحا، 
وإن حقوق اهلل مل تبق لنا ذهبا وال فضة، 
وإن قيام املؤمن باحلق يف الناس مل يدع 
وننهاهم  باملعروف  نأمرهم  صديقا،  له 
عن املنكر فيشتمون أعراضنا ويرموننا 
وجيدون  والعظائم،  واملعايب  باجلرائم 
على ذلك أعوانا من الفاسقني، إنه واهلل ال 
مينعنا ذلك أن نقوم فيهم حبق اهلل. حبار 

األنوار للعالمة اجمللسي: ج72، ص367.
شهادته )رضوان اهلل عليه(:

رضي  شهادته  خيص  فيما  اشتهر  مما 
بن  علي  مع  صفني  يف  أنها  عنه  اهلل 
بعض  يف  ورد   كما   ،طالب ابي 

الروايات، منها:
قال:  نباتة حيث  بن  األصبغ  عن  ورد  ما 
بصفني   املؤمنني أمري  مع  كنت 
قال:  ثم  رجال  وتسعون  تسعة  فبايعه 
رسول  إلي  عهد  فقد  ؟  املائة  متام  أين 
مائة  اليوم  هذا  يف  يبايعين  إنه   اهلل
رجل، فقال: فجاء رجل عليه قباء صوف 
أبايعك،  يدك  هلم  فقال:  متقلد سيفني، 

بذل  على  قال:  تبايعين؟  ما  على  فقال: 
مهجة نفسي دونك، قال: ومن أنت؟ قال: 
أويس القرني، فبايعه، فلم يزل يقاتل بني 
يديه حتى قتل فوجد يف الرجالة مقتوال. 
خصائص األئمة للشريف الرضي: ص 53 

.54 -
أويس  الباقرأن  اإلمام  عن  وورد 
وقعة   علي اإلمام  مع  شهد  القرني 
صفني حيث قوله:  شهد مع علي بن أبي 
طالب من التابعني ثالثة نفر بصفني 
شهد هلم رسول اهلل باجلنة ومل يرهم: 
العبدي  صوحان  بن  وزيد  القرني  أويس 
عليهم.  اهلل  رمحة  األزدي  اخلري  وجندب 

االختصاص للشيخ املفيد: ص 82-81.
كبري  تشويش  فهناك  ذلك  مع  ولكن 
احلموي  ذكر  فقد  دفنه،  مكان  يف 
أويس  قرب  )وباجلابية  البلدان:  معجم  يف 
مشهد  وله  بالرقة،  زرناه  وقد  القرني، 
واألشهر  بكر  وبديار  باإلسكندرية 
البلدان  معجم  بالرقة(.  أنه  األعرف 

للحموي: ج 2 ص 468.
مجاعة  أن  المصادر:  بعض  في  وورد 
من  القرني  أويس  الصحابة صحبهم  من 
املدينة إىل الشام فتويف يف أثناء الطريق 
يف برية ال عمارة فيها وال ماء، فتحريوا يف 
أمره فنزلوا فوجدوا حنوطا وكفنا وماء، 
فعجبوا من ذلك وغسلوه وكفنوه وصلوا 
بعضهم:  فقال  ركبوا  ثم  ودفنوه،  عليه 
فعادوا  عالمة،  بغري  قربه  نرتك  كيف 
للموضع فلم جيدوا للقرب من أثر. كتاب 
للقرطيب  مسلم  صحيح  شرح  يف  املعلم 

)صفحة 50(.
وفي آخر: عن أبيه عن عبد اهلل بن سلمة، 
بن  عمر  زمن  أذربيجان  غزونا  قال: 
اخلطاب ومعنا أويس القرني، فلما رجعنا 
مرض علينا - يعين أويس - فحملناه فلم 
يستمسك فمات ، فنزلنا فإذا قرب حمفور 
وماء مسكوب وكفن وحنوط، فغسلناه 
وكفناه وصلينا عليه ودفناه! فقال بعضنا 
فرجعنا  قربه،  فعلمنا  رجعنا  لو  لبعض: 
فإذا ال قرب وال أثر!! حلية األولياء: 2/ 84:

ومن الواضح أنهما روايتان أمويتان تريدان 
وتنفيان  صفني،  عن  أويس  قرب  إبعاد 

!!استشهاده مع علي
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قال أمير المؤمنين: )إياك والكبر فإنه أعظم الذنوب وأقبح العيوب وهو حلية إبليس(.

اعلم أّن لإلنسان يف علمه أربعَة أحوال، 
كحاله يف اقتناء األموال، إذ لصاحب 

املال:
- حال استفادة فيكون ُمكتِسبا، 

- وحال اّدخار ملا اكتسبه فيكون به 
غنّيا عن السؤال،

- وحال إنفاق على نفسه فيكون به 
منتِفعا،

به سخّيا  - وحال بذل لغريه فيكون 
متفّضال، وهو أشرف أحواله، فكذلك 
طلب  حال  فله  كاملال،  ُيقتنى  العلم 
عن  يغين  تصيل  وحال  واكتساب، 
ر  السؤال، وحال استبصار وهو التفكَّ
تبصري  وحال  به،  والتمّتع  احملّصل  يف 
وهو أشرف األحوال، فمن َعِلم وَعِمل 
يف  عظيما  يدعا  الَّذي  فذلك  وَعلَّم 
كالشمس  فإّنه  السماوات،  ملكوت 
تضيء لغريها وهي مضيئة وكاملسك 
والَّذي  طيب،  وهو  غريه  ُيطيِّب  الَّذي 
َيعَلم وال يعمل به كالدفرت الَّذي يفيد 
وكامِلَسّن  العلم،  عن  خال  وهو  غريه 

الَّذي يشحذ غريه وهو ال يقطع، واإلبرة 
الَّيت تكسو غريها وهي عارية، وذبالة 
ترتق،  وهي  لغريها  تضيء  املصباح 

ويف مثله قيل:
وما هو إال ذبالة وقدت

    تضيء للناس وهي ترتق
أمرا  تقلَّد  فقد  بالتعليم  اشتغل  ومهما 
عظيما وخطرا جسيما فليحفظ آدابه 

ووظائفه، فمن تلك اآلداب:
1- أن خُيِلص عمله هلل عز وجل وأن 
احلميدة،  األخالقية  بالصفات  يتحلى 

ألنه قدوة وَمَثل لآلخرين.
للمتعِلم  ناصحًا  امُلعلِّم  يكون  أن   -2
متكلمًا معه باللني واحلكمة، جُييب 
يف  يرغبوا  لكي  إشكاالتهم،  على 
وال  بالغلظة  معهم  يتعامل  وال  العلم، 

بالتعنيف وال بالتحقري.
3- أن يكون العامل متواضعًا مع َمن 
ُيعلِّمهم وال يأخذه الُعجب بعلمه، فكل 
الذي  وهو  عليه  اهلل  فضل  من  ذلك 
أعطاه القدرة على العلم والفهم، وقد 

قيل: )إذا علمت فال تفكر يف كثرة 
َمن دونك ِمن اجلهال ولكن أنظر إىل 

َمن فوقك ِمن العلماء(.
4- أن يقول ما يعلم وال يتكلم يف ما 

ال يعلم، حتى يرجع إليه ويتعلمه.
5- أن يبذل العلم ألهله وال يبذله لغري 
ينفع  ال  َمن  الناس  ِمن  فهناك  أهله، 

معهم العلم.
)ال  قول:  من  العامل  يرتدد  ال  أن   -6
أدري( و)ال أعلم( فمهما بلغ من العلم 
والفهم فهناك الكثري من العلم الذي 
)ال  قول:  العامل  ترك  وإذا  يفهمه،  ال 

أدري( هلك.
7- أن ال يستنكف العامل من َتعلُّم ما 
ليس عنده، وقد قيل: َتعلُّم ِعلَم غريك 
أَجدَت  قد  فيكون  لغريك،  وَعلِّمه 
علمك وَعِلمَت ما مل تعلم، وأن ال يقنع 
ويستمر  العلم،  منه  أدرك  مبا  العامل 
يف البحث والدراسة والتعلم فكل يوم 

هناك علم جديد.
8- أن يركز العامل على علوم الفقه، 

آداب
التعليم
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قال أمير المؤمنين: )إياك والحسد فإنه شر شيمة وأقبح سجية(.

فال خري يف عبادة ليس فيها تفقه.
9- أن يكون من شيعة العامل العمل 
تأمتر  أن  على  النفس  وحث  يعلم  مبا 
مبا تؤمر، فخرٌي من القول فاِعُله وخرٌي 
الصواب  من  وخرٌي  حاِمُله  العلم  من 
به ومثرة  العلم أن يعمل  قاِئلُه، فثمرة 

العمل أن يؤجر عليه.
10- أن يعلم العامل الناس ما ينفعهم 
نفع وخري  ما  العلم  يف آخرتهم، فخري 

القول ما ردع.
ما  بتعليم  العامل  يبخل  ال  أن   -11
وجل  عز  فاهلل  العلوم،  من  حيسن 
بالعلم ومكنهم منه، فكيف  أعزهم 
يبخلون على عباده أن ينفعوهم به، قال 
َأنَزْلَنا  َما  َيْكُتُموَن  الَِّذيَن  )ِإنَّ  تعاىل: 
َبيَّنَّاُه  َما  َبْعِد  ِمْن  َواهْلَُدى  اْلَبيَِّناِت  ِمْن 
اهللَُّ  َيْلَعُنُهْم  ُأْوَلِئَك  اْلِكَتاِب  يِف  ِللنَّاِس 
َوَيْلَعُنُهْم الالَِّعُنوَن( )البقرة:159(، وقد 
قال أمري املؤمنني: )َمْن كتم علما 
ص67(،  )البحار:ج2،  جاهل(  فكأنه 
وقال أحدهم إني ألفرح بإفادتي املتعلم 
أكثر من فرحيت باستفادتي من املعلم.
12- على املعلم أن ُيشوِّق املتعلمني إىل 
يف  هلم  ذلك  فوائد  ويبني  العلم  حب 

الدنيا واآلخرة.
بتعليمه  أنه  العامِل  وليعرف   -13
والثواَب  األجَر  ذلك  يف  فإن  اآلخرين 
أيضًا  وفيه  هلم،  صدقة  فالتعليم  له، 
وإتقانه  العلوم  هلذه  حفظه  يف  زيادة 

بسبب تكرارها.
املتعلمني،  بكل  العامِل  يهتم  أن   -14
أخرته  ه  همُّ َمن  على  يركز  ولكن 

ه خدمة اآلخرين وخدمة الدين. وهمُّ
أحوال  يعرف  أن  للعامِل  ينبغي   -15
أكثر  يكلفهم  فال  عنده  الدارسني 

من طاقتهم ويعطيهم ما يتحملونه.
إىل  ُيعلمهم  َمن  العامل  يوجه  أن   -16
الطريق احلق دائمًا وال خياف يف اهلل 
مثلهم يف  وهو  قدوتهم  فهو  لومة الئم 

احلياة.

نصائح للمعلم والمتعلم:
ملن  )ِلينوا   :اهلل رسول  قال   �
)البحار:  منه(  تتعلمون  وملن  ُتعلِّمون، 

ج2، ص62(.
وتعلموا  العلم،  )تعلموا   :وعنه  �
تكونوا  وال  واحللم،  السكينة  للعلم 
علُمكم  ُيقوَّم  فال  العلماء،  جبابرة 

جبهلكم( )البحار: ج2، ص37(.
� وعنه: )من استقبل العلماء فقد 
استقبلين، ومن زار العلماء فقد زارني، 
جالسين...(  فقد  العلماء  جالس  ومن 

)كنز العمال: ج10، ص170(.
� وعنه: )ينبغي للعامل أن يكون 
ال  البكاء،  كثري  الضحك،  قليل 
وال  مياري،  وال  يصاخب،  وال  ميازح، 
وإن  حبق،  تكلم  تكّلم  إن  جيادل، 
دخل  وإن  الباطل،  عن  صمت  صمت 
حبلم(  خرج  خرج  وإن  برفق،  دخل 

)كنز العمال: ج10، ص243(.
حق  )ِمن   :املؤمنني أمري  وعن   �
العامل عليك أن ُتسّلم على القوم عامة 
جتلس  وأن  بالتحية،  دونهم  ه  وختصَّ
وال  بيدك،  عنده  تشرين  وال  أمامه، 
تغمزن بعينيك، وال تقولّن: قال: فالن، 
ج10،  العمال:  )كنز  لقوله...(  خالفًا 

ص255(.
يدأب  أن  املتعلم  )على   :وعنه  �
نفسه يف طلب العلم، وال ميل من تعلمه 
وال يستكثر ما علم( )غرر احلكم: 

ص43، ح96(.
َمن  إال  العلم  حُيِرز  )ال   :وعنه  �
ص49،  احلكم:  )غرر  درسه(  يطيل 

ح275(.
� وعنه: )من أَكثر الفكر فيما 
يكن  مل  ما  وفهم  علمه  أتقن  تعلم 
يفهم( )غرر احلكم: ص57، ح572(.

� وعنه: )من نصب نفسه للناس 
إمامًا فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل 
بلسانه،  تأديبه  وليكن  غريه،  تعليم 
باإلجالل  أحق  ومؤدبها  نفسه  ومعلم 

من معلم الناس ومؤدبهم( )البحار: ج2، 
ص56(.

 :العابدين زين  اإلمام  وعن   �
تعلم  فأن  بالعلم،  رعيتك  حق  )أما 
أن اهلل عز وجل إمنا جعلك قّيمًا هلم 
فيما آتاك اهلل من العلم وفتح لك من 
الناس  تعليم  خزائنه، فإن أحسنت يف 
ومل خترق بهم ومل تضجر عليهم زادك 
اهلل من فضله، وإن أنت منعت الناس 
العلم  طلبهم  عند  بهم  وخرقت  علمك 
منك كان حقا على اهلل عز وجل أن 
يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب 

حملك( )البحار: ج2، ص61(.
بالعلم:  سائسك  )وحق   :وعنه  �
وحسن  جمللسه  والتوقري  له،  التعظيم 
وأن  عليه،  واإلقبال  إليه،  االستماع 
أحدا  ترفع عليه صوتك وال جتيب  ال 
يسأله عن شي ء حتى يكون هو الذي 
جييب، وال تدث يف جملسه أحدا، وال 
تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا 
عيوبه   تسرت  وأن  بسوء،  عندك  ذكر 
وتظهر مناقبه، وال جتالس له عدوا وال 
تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهدت 
لك مالئكة اهلّل بأنك قصدته وتعلمت 
علمه هلّل جل امسه ال للناس( )البحار: 

ج2، ص42(.
� وعن اإلمام الباقر: )جاء رجل 
يا رسول اهلل ما  إىل النيب فقال: 
حق العلم؟ قال: اإلنصات له، قال: ثم 
مه؟  ثم  قال:  له،  االستماع  قال:  مه؟ 
قال: احلفظ له، قال: ثم مه؟ قال: ثم 
العمل به، قال: ثم مه؟ قال: ثم نشره( 

)البحار: ج2، ص28(.
وأخريا أقول ما قاله الشاعر:

إن املعلم والطبيب كالهما الطبيب  
        ال ينصحان إذا هما مل ُيكرما

فاصرب لدائك إن أمنت طبيبه  
        واصرب جلهلك إن جفوك معلما

)منية املريد: ص247(
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قال أمير المؤمنين: )إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتبعد عن اهلل والناس(.

معجزة حضور اإلمام 
الحسن العسكري إلى جرجان: 

الثاني  ربيع  من  الثالث  يف 
احلسن  اإلمام  به  وعد  ملا  ووفاًء 
أصحابه،  أحد   العسكري
فقد  وكراماته،  ملعجزاته  وإظهارًا 
من  جرجان  إىل   اإلمام حضر 

سامراء بطي األرض. 
اجلرجاني،  الشريف  بن  جعفر  عن 
على  فدخلت  سنة،  حججت  قال: 
عليه                اهلل  صلوات  حممد  أبي 

بسر من رأى، وقد كان أصحابنا 
املال، فأردت  محلوا معي شيئا من 
أن أسأله إىل من أدفعه، فقال قبل 
إىل  معك  ما  )ادفع  ذلك:  قلت  أن 

املبارك خادمي(.
قال: ففعلت ذلك، فقلت: إن شيعتك 
السالم،  عليك  يقرأون  جبرجان 
فقال: )أو لست منصرفا بعد فراغك 
من احلج؟!( قلت: بلى. قال: )فإنك 
هذا  يومك  من  جرجان  إىل  تصري 
إىل مائة وتسعني يوما، وتدخلها يوم 
اجلمعة لثالث ليال مضني من شهر 
ربيع االخر، يف أول النهار، فأعلمهم 
فامض  النهار،  آخر  أوافيهم  أني 
ويسلم  سيسلمك  اهلل  فإن  راشدا، 
ما معك، وَتقِدم على أهلك وولدك، 
فسمه  ابن  الشريف  لولدك  وولد 
بن  جعفر  بن  الشريف  بن  الصلت 
ويكون  به،  اهلل  وسيبلغ  الشريف، 

من أوليائنا(.
قلت: يا ابن رسول اهلل، إن إبراهيم 
)اخللنحي(  اجلرجاني  إمساعيل  بن 
- وهو من شيعتك - كثري املعروف 

إىل أوليائك، خيرج إليهم يف السنة 
وهو  درهم،  ألف  مائة  من  أكثر 

أحد املتقلبني يف نعم اهلل جبرجان.
إسحاق  ألبي  اهلل  )شكر  فقال: 
إىل  صنعه  إمساعيل  بن  وإبراهيم 
شيعتنا، وغفر له ذنوبه، ورزقه اهلل 
ذكرا سويا، قائال باحلق، فقل له: 
يقول لك احلسن بن علي: سم ابنك 

أمحد(.
وحججت،  عنده،  من  فانصرفت 
وافيت  حتى  تعاىل،  اهلل  وسلمين 
جرجان يف يوم اجلمعة أول النهار، 
كما ذكر صلوات اهلل عليه وآله، 
وجاءني أصحابنا يهنئوني، فأعلمتهم 
يوافيكم  أن  وعدني  اإلمام  أن 
ملا  فتأهبوا  النهار،  هذا  آخر  يف 
مسائلكم  وأعدوا  إليه،  تتاجون 

وحوائجكم كلها.
والعصر اجتمعوا  الظهر  فلما صلوا 
شعرنا  ما  فواهلل  داري،  يف  كلهم 
فدخل  حممد،  أبو  وافانا  وقد  إال 
هو  فسلم  جمتمعون،  وحنن  علينا، 
أوال علينا، فاستقبلناه وقبلنا يديه، 
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قال أمير المؤمنين: )إياك والخيانة فإنها شر معصية وإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته(.

جعفر  وعدت  كنت  )إني  قال:  ثم 
آخر  يف  أوافيكم  أن  الشريف  بن 
والعصر       الظهر  فصليت  اليوم  هذا 
إليكم  وصرت  رأى  من  بسر 
قد  أنا  وها  عهدا،  بكم  ألجدد 
مسائلكم  فامجعوا  اآلن،  جئتكم 

وحوائجكم كلها(.
النصر  باملسائل  ابتدأ  من  فأول 
اهلل،  رسول  ابن  يا  قال:  جابر،  بن 
منذ  ببصره  أصيب  جابرا  ابين  إن 
أشهر، فادع اهلل تعاىل أن يرد عليه 
بيده على  بصره قال: فهاته فمسح 

عينيه فصار بصريا.
يسألونه  فرجل،  رجل  تقدم  ثم 
ما  كل  إىل  فأجابهم  حوائجهم، 
اجلميع،  حوائج  قضى  حتى  سألوه 
ودعا هلم خبري، وانصرف من يومه 

ذلك.
بناء مدينة بغداد: 

سنة  الثاني  ربيع  من  السادس  يف 
الدوانيقي  املنصور  بنى  )146هـ( 
السادة  بوضع  وأمر  بغداد،  مدينة 
أعمدتها  يف   فاطمة ولد  من 
وجدرانها ويبين عليهم وهم أحياء. 

رمي الشياطين 
 :بالشهب بعد مولد النبي

الثاني  ربيع  من  السابع   اليوم  يف 
ُرمي الشياطني بالشهب بعد عشرين 
 .يومًا من مولد الرسول األعظم

 ابتداء مرض الزهراء
إثر إيذاء القوم لها: 

يف التاسع عشر من ربيع الثاني سنة 
الصديقة  مرض  ابتداء  )11هـ(، 
الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول 
هلا،  القوم  إيذاء  إثر  على   اهلل
قال:   الباقر جعفر  أبي  فعن 
)بدو مرض فاطمة بعد مخسني ليلة 
من وفاة رسول اهلل، فعلمت أنها 
علياًَ  تأمر  لذلك  فاجتمعت  الوفاة، 
وتعهد  بوصيتها  وتوصيه  بأمرها 
ج43،  األنوار:  )حبار  عهودها(  إليه 

ص201(. 

وفاة السيد موسى المبرقع: 

والعشرين  الثاني  األربعاء  ليلة  يف 
)296هـ(،  سنة  الثاني  ربيع  من 
ُتويف موسى املربقع بن اإلمام حممد 
قال  بها،  ودفن  بقم   اجلواد
ترمجة  يف  القمي  علي  بن  احلسن 
تاريخ قم نقاًل عن الرضائية للحسني 
بن حممد بن نصر: إن موسى املربقع 
انتقل من الكوفة إىل قم  أول من 
وكان  الرضوية،  السادات  من 
يسدل على وجهه برقعًا دائمًا، وأقام 
األربعاء  ليلة  مات  حتى  بقم  موسى 
لثمان ليال بقني من ربيع اآلخر سنة 
ست وتسعني ومائتني، ودفن يف داره 

وهو املشهد املعروف اليوم. 
ذكرناها  أخرى  مناسبات  وهناك 
يف السنة السابقة نذكرها بشكل 

خمتصر:
1- ثورة التوابني بقيادة سليمان بن 
ُصرد اخلزاعي يف الليلة األوىل منه 

سنة 65هـ.
الزهراء  فاطمة  السيدة  شهادة   -2
 يف الثامن منه سنة 11هـ على 

رواية.
احلسن  اإلمام  والدة   -3
منه  العاشر  يف   العسكري

سنة 232هـ.
فاطمة  السيدة  وفاة   -4
منه سنة  العاشر  املعصومة يف 

201هـ.
اليوم  يف  الثقفي  املختار  ثورة   -5

الرابع عشر منه سنة 66هـ.
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قال أمير المؤمنين: )إياك وحب الدنيا فإنها أصل كل خطيئة ومعدن كل بلية(.

في احدى المستشفيات:
كان هناك مريضان يف غرفة واحدة، بينهما ستار من القماش، كالهما يشكو من مرض عضال..

وكان أحدهما ...  مسموحا له بـاجللوس يف سريره جبانب النافذة الوحيدة يف الغرفة، أما اآلخر فكان عليه أن يبقى 
مستلقيا على ظهره طوال الوقت.

العامَل  لصاحبه  ويصف  النافذة  من  وينظر  الطبيب،  أوامر  األول جيلس يف سريره حسب  يوم كان  ويف صباح كل 
اخلارجي.

وكان اآلخر.. ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها األول.. فـيصفه له وهو مبتسم: 
يف احلديقة حبرية مجيلة..

واألوالد قد صنعوا زوارق خمتلفة.. وأخذوا يلعبون بها داخل املاء حول البحرية..
ومنظر السماء البديع يسر الناظرين ..

وكان اآلخر يغمض عينيه متصورا تلك املشاهد وهو فرح مسرور..
ومرت األيام .. وكل منهما سعيد بـ صاحبه ..

ويف أحد األيام.. وجدت املمرضة املريض الذي جبانب النافذة قد فارق احلياة..
ومل يعلم اآلخر بوفاته إال عندما مسع املمرضة تطلب املساعدة..

حزن على صاحبه أشد احلزن..
ثم طلب من املمرضة أن تنقل سريره إىل مكان صاحبه فنفذت طلبه..

وحينما تامل على نفسه بصعوبة لريى ما وراء النافذة كانت املفاجأة..
حيث مل ير أمامه إال جدارا أصم من جدران املستشفى!! 

نادى املمرضة وحكى هلا ما كان من أمر ذلك الرجل.. فازداد تعجبها وهي تقول: 
لقد كان املريض أعمى!!

فقد كان يصف العامل اخلارجي من خميلته!!
فقط.. ليسعد صاحبه!..

مهما كنت حزينا أو مهموما، فال تبخل بـابتسامتك لتفرج هموم غريك، فإن: الكلمة الطيبة صدقة... 
إن الناس يف الغالب قد ينسون ما تقول وما تفعل!!

ولكنهم ال ينسون أبدا الشعور الطيب الذي تركته فيهم كلمة طيبة قلتها هلم...

الكلمة الطّيبة
صدقة








