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قال أمير المؤمنين )(: )إن جعلت دنياك تبعا لدينك أحرزت دنياك ودينك وكنت في اآلخرة من الفائزين(.

أبي  عن  عمر،  بن  املفضل  عن 
قال:   )Q( الصادق  اهلل  عبد 
على  جالس  وهو  عليه  دخلت 
بساط أمحر يف وسط داره وأنا 
يف  أشك  ال  إني  اللهم  أقول: 
وإمامنا  خلقك  على  حجتك  أن 
عليه  الصادق  بن حممد  جعفر 
يزيدني  ما  منه  فلقين  السالم  
إلي  رأسه  فرفع  ويقينا   ثباتا 
يا  سؤلك  أوتيت  )قد  وقال: 
موسى(، يا مفضل، ناولين تلك 
النواة - وأشار بيده إىل نواة يف 
جانب الدار - فأخذتها وناولته 
على  ونصبها  فقبضها  إياها، 
عليها  سبابته  ووضع  األرض، 
األرض،  يف  فغيبها  وغمزها 

ودعا بدعوات مسعت منها: اللهم 
أمسع  ومل  والنوى،  احلب  فالق 
الباقي، فإذا تلك النواة قد نبتت 
خنلة  وأخذت تعلو حتى صارت 
بإزاء علو الدار، ثم محلت محال 
ورطبت  وبسرت  وتهدلت  حسنا 
فقال  إليها،  أنظر  وأنا  رطبا 
لي: اهززها يا مفضل، فهززتها 
فنثرت علينا رطبا يف الدار جنيا 
وعرفوه،  الناس  رأى  مما  ليس 
وأعطر  اجلواهر،  من  أصفى 
من روائح املسك والعنرب، توري 
توري  ما  مثل  الرطبة  )تورى( 
التقط  لي:  املرأة، وقال  )تورى( 
وأكلت  فالتقطت  وكل، 
وأطعمت، فقال لي: ضم كلما 
يسقط من هذا الرطب واهد إىل 
أوجب  الذين  شيعتنا  خملصي 

هذا  حيل  فال  اجلنة  هلم  اهلل 
الرطب إال هلم، فاهدى إىل كل 
نفس منهم واحدة. قال املفضل: 
وظننت  الرطب  ذلك  فضممت 
أني ال أطيق محله إىل منزلي، 
فخف علي حتى محلته وفرقته 
فيمن أمرني به ممن بالكوفة، 
فخرج بأعدادهم ال يزيد رطبة 
إليه،  فرجعت  رطبة  ينقص  وال 
أن  مفضل،  يا  اعلم  لي:  فقال 
وانبسطت  تطاولت  النخلة  هذه 
وال  مؤمن  يبق  فلم  الدنيا،  يف 
أكل  إال  شيعتنا  من  مؤمنة 
منها مبقدار مضيك إىل منزلك 
ورجوعك إلينا، فهذا من فضل 
اهلل أعظم مما أعطي داود وإن 
ما  وأعطينا  أعطيناه  قد  كنا 
مل يعط كرامة من اهلل حلبيبه 

الى مخلصي شيعتنا
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قال أمير المؤمنين )(: )إن جعلت دينك تبعا لدنياك أهلكت دينك ودنياك وكنت في اآلخرة من الخاسرين(.

)O(، وإن كنت  جدنا حممد 
من شيعتنا سرتد إلينا وإليك من 
طول الدنيا وعرضها بأن النخلة 
فطرحت  مجيعا،  إليهم  وصلت 
إىل كل واحد منهم رطبة قال 
ترد  الكتب  تزل  فلم  املفضل: 
الشيعة يف  من سائر  وإلي  إليه 
سائر الدنيا بذلك، فعرفت واهلل 
)مدينة  كتبهم.  من  عددهم 
البحراني:  هاشم  للسيد  املعاجز 

ج6، ص168(.
نحن أعلم بالوقت

عن داود الرقي قال كنت عند 
دخل  إذ   )Q( الصادق  سيدي 
اخلراساني  حسن  بن  سهل 
له  فقال  جلس  ثم  عليه  فسلم 
الرأفة  لكم  اهلل  رسول  ابن  يا 

والرمحة وأنتم أهل بيت اإلمامة 
أن يكون لك  الذي مينعك  ما 
من  جتد  وأنت  عنه  تقعد  حق 
يضربون  الف  مائة  شيعتك 
له  فقال  بالسيف  يديك  بني 
رعى  خراساني  يا  اجلس   :)Q(
حنفية  يا  قال:  ثم  حقك،  اهلل 
حتى  فسجرته  التنور  اسجري 
علوه،  وابيض  كاجلمرة  صار 
ثم قال: يا خراساني قم فاجلس 
اخلراساني:  فقال  التنور،  يف 
ال  اهلل  رسول  ابن  يا  سيدي  يا 
تعذبين بالنار أقلين أقالك اهلل، 
حنن  فبينما  أقلتك،  قد  قال: 
إذ أقبل هارون املكي  كذلك 
السالم  فقال:  سبابته  ونعله يف 
فقال  اهلل،  رسول  ابن  يا  عليك 
له الصادق: الق النعل من يدك 

فألقى  قال:  التور.  يف  واجلس 
يف  جلس  ثم  سبابته  من  النعل 
حيدث  االمام  وأقبل  التنور، 
اخلراساني حديث خراسان حتى 
كأنه شاهد هلا ثم قال: قم يا 
التور.  يف  ما  وانظر  خراساني 
مرتبعا  فرأيته  إليه  فقمت  قال: 
فقال  علينا،  وسلم  الينا  فخرج 
االمام: كم جتد خبراسان  له 
وال  واهلل  فقلت:  ؟  هذا  مثل 
وال  واهلل  ال   :)Q( فقال  واحدا 
واحدا اما انا ال خنرج يف زمان 
معاضدين  مخسة  فيه  جند  ال 
لنا حنن أعلم بالوقت. )مناقب آل 
ج3،  آشوب:  شهر  البن  طالب  أبي 

ص362(. 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن أحببت سالمة نفسك وستر معائبك فأقلل كالمك وأكثر الصمت يتوفر فكرك ويستتر قلبك ويسلم الناس من يدك(.

ج- صببنا عليها املاء حتى إذا جففتها 
الشمس طهرت.

النجاسة  عني  زوال  الثالث:  املطهر 
احملضة،  غري  اإلنسان  بواطن  عن 
باطنه  وليس  الفم،  مثل  بها  ]واملراد 
داخل  أو  املعدة،  فيه  الذي  احملض 
القلب واألمعاء وحنوها[، وعن جسد 

احليوان.
  فلو كان هناك دم يف باطن الفم، 
األذن،  باطن  أو  األنف،  باطن  أو 
الفم،  يطهر  الدم  يزول  أن  فبمجرد 
دون  من  والعني،  واألذن  واألنف، 

حاجة إىل تطهريها باملاء.
س- وهل يطهر جسد احليوان احلي 

مبجرد زوال عني النجاسة ايضا..؟
يزول  أن  فمجرد  كذلك،  نعم  ج- 
يطهر  الدجاجة  منقار  عن  الدم 
منقارها، ومبجرد أن يزول الدم عن 

فم القطة يطهر فمها، وهكذا 
س- وهل تتنجس اإلبرة - إبرة الدواء 
- إذا زرقت داخل جسم اإلنسان أو 
احليوان، فالقت الدم داخل اجلسم؟

خرجت  إذا  تتنجس  ال  كال،  ج- 
غري  وهي  اجلسم  داخل  من  اإلبرة 
داخل  النجس  فمالقاة  بالدم  ملوثة 

اجلسم ال حتقق النجاسة.
املطهر الرابع: األرض..

مطهرة  أرضا  يسمى  ما  كل   
كاحلجر، والرمل والرتاب وما فرش 

بالطابوق أو االمسنت ال بالقري وحنوه 
ويشرتط يف األرض أن تكون طاهرة 

و جافة.
س- وكيف أعرف أنها طاهرة؟

ج- ما دمت ال تعرف أنها قد تنجست 
فهي طاهرة، ومن َثم فهي مطهرة.

س- وماذا تطهر األرض؟
واحلذاء،  القدم،  باطن  تطهر  ج- 
باملشي عليها أو املسح بها بشرط أن 
تزول عن القدم واحلذاء بسبب املشي 
أو املسح النجاسة العالقة بهما، هذا 
النجاسة قد حصلت من  إذا كانت 
عليها  باملشي  سواء  النجسة  األرض 
أم بغريه، وأما إذا كانت قد حصلت 
من غريها فال تكون األرض مطهرة 

له حينئذ على األحوط وجوبا.
املطهر اخلامس: التبعية.

بالنجاسة  احملكوم  فالكافر   
الصغري يف احلكم  ابنه  يتبعه  مثال 
هو،  طُهر  أسلم  وإذا  بالنجاسة، 
الذي  الصغري  طفله  له(  وطهر)تبعا 
واجلد  ألبيه،  تبعا  جنسا  كان 
أسلموا  إذا  واألم  واجلدة،  الكافر، 
طفلهم  هلم(  وطهر)تبعا  طهروا، 
تبعا  جنسا  كان  الذي  الصغري 
لنجاستهم، كل ذلك فيما إذا كان 
يكون  بأن  أسلم  من  مع  الصغري 
يكون  وال  ورعايته  كفالته  حتت 

معه كافر أقرب منه إليه.. 

  عرفنا يف العدد السابق أن الذي 
يعيد األشياء املتنجسة إىل طهارتها، 
أي: يطهرها، مجلة من األمور تسمى 
باملطهرات وأوسع املطهرات هو املاء، 
ويف هذا العدد نريد أن نذكر باقي 

املطهرات وهي كالتالي:
املطهر الثاني: الشمس.

يستقر  وما  األرض  الشمس  تطهر   
عليها من األبنية واحليطان، ويلحق 
بها يف ذلك احُلُصر والبواري عدا ما 
تشتمل عليه من اخليوط، واألحوط 
وجوبا عدم تطهري الشمس األبواب، 
ر  ألشجا ا و ، د تا ألو ا و ب، ألخشا ا و
قبل  والثمار  والنباتات،  وأوراقها، 
قطافها وغري ذلك من األشياء الثابتة 
على األرض، وهكذا املسمار النابت 

يف األرض، أو يف البناء..
األرض  الشمس  تطهر  كيف  س- 

والبناء؟
ج- بشروقها عليها حتى جتف بتأثري 
أشعتها مع زوال عني النجاسة عنها، 
تكون  أن  أمرين:  من  البد  إذن 
األرض مثال رطبة، وقد زالت عنها 

عني النجاسة.
النجسة  األرض  كانت  وإذا  س- 

جافة، وأردنا تطهريها بالشمس؟

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

الحلقة الرابعة
المطهرات
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قال أمير المؤمنين )(:)إن لم تكن حليما فتحّلم فإنه قّل من تشبه بقوم إال أوشك أن يصير منهم(.

يف  يكون  حبيث  جوفها  يف  املنتقل 
معرض صريورته جزًء من جسمه.

  فدم اإلنسان - مثال - ذاك الذي 
والقمل  والربغوث  البق  عليه  يتغذى 
عرفا،  هلا  دم  ال  اليت  احلشرات  من 
إذا امتصه احليوان فاستقر يف جوفه، 
الدم  ذلك  فصبغ  احليوان،  قتل  ثم 

اجلسد أو الثياب، فهو دم طاهر.
املطهر التاسع: االستحالة.

االستحالة: هي تبّدُل شيء إىل شيء 
ال  إليه،  وحتّوُله  عنه،  خمتلف  آخر 
جمرد تبدل امسه أو صفته أو تفرق 
مثال  املتنجس-  فاخلشب  أجزائه، 
فالرماد  رمادا،  وصار  احرتق  -إذا 
طاهر وهكذا الدخان املتطاير منه، 
وخملفات احليوان إذا استعملت وقودا 
طاهر،  التنور  يف  فرمادها  للنار، 

وهكذا..
باملقدار  الدم  خروج  العاشر:  املطهر 
الطبيعي من احليوان املذّكى بطريقة 

شرعية
ذلك  بطهارة  سنحكم  عندئذ 
داخله  الباقي  الدم  وطهارة  احليوان، 

أيضا.

انقالب  عشر:  احلادي  املطهر 
اخلمر خال

 ذلك أن اخلل أثناء تكّونه يتخمر 
فيتنجس  أحيانا  ما  مرحلة  يف 
والفواكه  املاء  من  اخلليط  هذا 
ذلك  بعد  ينقلب  ثم  به،  املوجودة 

إىل خل فيطهر.
استرباء  عشر:  الثاني  املطهر 

احليوان اجلالل:
إذا  اللحم  املأكول  احليوان  فإن 
حرم  اإلنسان  عذرة  أكل  تعود 
وأصبح  لبنه  وشرب  حلمه  أكل 
جسمه  وعرق  ومدفوعه  بوله 
جنسا، وال يطهر احليوان اجلالل 
إال باالسترباء، ويتم ذلك مبنعه عن 
أكل النجاسة ملدة ال يسمى بعد 
يصبح  بل  جالال،  حيوانا  مضّيها 
استربائه  وبعد  عاديا،  حيوانا 
حنكم بطهارة حلمه ولبنه وكل 

ما تقدم.

وهكذا اخلمر إذا انقلبت خال طهر، 
وطهر ) تبعا له ( إناؤه املوضوع فيه.. 
الثالثة  األغسال  ل  ُغسِّ إذا  وامليت 
طهر، وطهرت ) تبعا له ( يد الغاسل، 
ل عليها، وثيابه اليت  والسدة اليت ُغسِّ
إذا  املتنجس  والثوب  فيها..  ل  ُغسِّ
القليل - مثال - طهر،  باملاء  غسلته 
وطهرت ) تبعا له ( اليد اليت غسلته.

املطهر السادس: اإلسالم.
وَمن  اإلسالم؟  ُيطهِّر  وكيف  س- 

ُيطهِّر؟
ج- ُيطهِّر اإلسالُم الكافَر احملكوم 
هو  فيطهر  ُيسلم،  أن  بعد  بالنجاسة 
ويطهر تبعا له شعره، وأظافره، وغري 
كانت  اليت  جسده  أجزاء  من  ذلك 

جنسة لكفره.
املطهر السابع: غيبة املسلم البالغ أو 

الصيب املميز.
وفارقتك  املسلم  أخوك  غاب  فإذا    
َطُهر،  عيُنك  تراه  تعد  فلم  صورُته، 
اليت يف حيازته  أشياؤه  معه  وَطُهرت 
وأمتعته،  وأوانيه  وفراشه،  كثيابه، 
وغريها إذا احتملت تطهريه هلا احتمااًل 
عقالئيًا.. فلو كان ثوب أخيك جنسا 
هو  كان  سواء  بذلك  تعلم  وكنت 
يعلم بذلك أو ال يعلم، وسواء أكان 
غري  أو  الشرعية  بأحكامه  ملتزما 
ملتزم بها..ثم غاب عنك أخوك، وعاد 
ثوبه عندئذ  أنه طهَّر  واحتملت  ثانية 
تقول: ثوب أخي طاهر من دون حاجة 

إىل سؤاله.
املطهر الثامن: االنتقال.

   وخيتص تطهريه بانتقال دم اإلنسان 
له  دم  ال  ما  جوف  إىل  واحليوان 
والقمل  كالبق  احلشرات  من  عرفا 
الدم  يستقر  أن  بشرط  والربغوث، 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن كنتم ال محالة راغبين فارغبوا في جنة عرضها السماوات واألرض(.

بل إن الدعاء دليل شوقهم وعشقهم 
جدهم  ورمز  األمر،  هلذا  الداخلي 
واجتهادهم،  فيجب على املؤمنني أن 
ال يقّصروا يف بذل ما لديهم من طاقة 
وأزواجهم،  أبنائهم  تربية  يف  وقدرة 
اإلسالم،  وفروع  بأصول  وتعريفهم 
وسبل احلق والعدالة، ولكن يف ما 
ال تصل إليه قدرتهم وطاقتهم، فإنهم 
يدعون اهلل تعاىل، ويسألونه التوفيق 

بلطفه، فالدعاء الصحيح من حيث 
هكذا:  يكون  أن  ينبغي  األصل، 
السعي مبقدار االستطاعة، والدعاء 
يف  )األمثل  االستطاعة.  حد  خارج 

تفسري القرآن: ج11، ص322(.
الذرية  أن  إىل  االلتفات   وينبغي 
جاء  لذلك  الزواج؛  بعد  إال  تأتي  ال 

الدعاء لألزواج، ثم للذرية.

  الصفة الثانية عشر اخلاصة هلؤالء 
املؤمنني احلقيقيني واليت ذكرت يف 
املؤمنني  توّجه  هي  الفرقان،  سورة 
اخلاص إىل تربية أبنائهم وعوائلهم، 
إزاء  العظيمة  مبسؤوليتهم  وإميانهم 
هؤالء والذين يقولون ربنا هب لنا 

.من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني
وبديهي أن معنى هذه اآلية ليس أن 
يقبعوا يف زاوية ويتضرعوا بالدعاء، 

المــؤمنــون
يطلبون قرة األعين

 . . . . . ٍَة َأْعُي اِتنا ُقرَّ نا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا وُذرِّيَّ قال تعاىل: والَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ
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قال أمير المؤمنين )(:)إن كنتم عاملين فاعملوا لما ينجيكم يوم العرض(.

دون  بعضا  وال ختص  الناس  مجيع 
اإلنسان  مسؤولية  أن  غري  آخر، 
جتاه زوجته وأبنائه آكد من غريها 
ذلك  يتجلى  كما  إلزاما،  وأشد 
بشكل واضح من الروايات الواردة 
يف مصادر عديدة، وكذلك اآليات 
اليت تدعو اإلنسان ألن يبذل أقصى 
جهده لرتبية أهله وتعليمهم، ونهيهم 
على  وحّثهم  الذنوب  ارتكاب  عن 
اكتساب اخلريات، وال ينبغي عليه 
الغذاء  بتوفري  ويكتفي  يقنع  أن 

اجلسمي هلم.
ومبا أن اجملتمع عبارة عن عدد معني 
من وحدات صغرية تدعى " العائلة " 
فإن االهتمام بالعائلة وتربيتها تربية 
أمر  سيجعل  صحيحة  إسالمية 

إصالح اجملتمع أسهل وأيسر.
أكثر  املسؤولية  هذه  وتربز 
وتكتسب أهمية خاصة يف العصر 
الراهن، حيث جتتاح اجملتمع موجات 
اخلطرة،  والضالل  الفساد  من 
دقيق  برنامج  وضع  إىل  وحتتاج 
ومدروس لرتبية العائلة ملواجهة هذه 
واالجنراف  بها  التأثر  دون  املوجات 
ليست هي  اآلخرة  فنار  تيارها،  مع 
النار الوحيدة اليت يكون مصدرها 
نار  بل  داخله،  ومن  نفسه  اإلنسان 
وجودها  تستمد  األخرى  هي  الدنيا 
على  جيب  هلذا  اإلنسان،  هذا  من 
وعائلته  نفسه  يقي  أن  إنسان  كل 
تفسري  يف  )األمثل  النار.  هذه  من 

القرآن: ج18، ص461(
الصحابة  أحد  أن  احلديث  يف  جاء 
تعاىل:  قوله  نزول  بعد  النيب  سأل 
أنفسكم  قوا  آمنوا  الذين  أيها  )يا 
الناس  وقودها  نارا  وأهليكم 
غالظ  مالئكة  عليها  واحلجارة 
أمرهم  ما  اهلل  يعصون  ال  شداد 
التحريم:6:  يؤمرون(  ما  ويفعلون 
نار  من  ونفسي  أهلي  أقي  )كيف 
جهنم؟ فأجابه )O(: )تأمرهم مبا 

أمر اهلل، وتنهاهم عما نهاهم اهلل، 
وقيتهم،  قد  كنت  أطاعوك  فإن 
قضيت  قد  كنت  عصوك  وإن 
الثقلني: ج 5، ص  )نور  ما عليك( 

.)372
ولطيف  جاِمٍع  آخر  حديث  ويف 
)أال  قال:  أنه   )O( الرسول  عن 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته، فاألمري على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته، والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسؤول عنهم، واملرأة 
وولده  بعلها  بيت  أهل  على  راعية 
وهي مسؤولة عنهم، أال فكلكم 
رعيته(  راع وكلكم مسؤول عن 

)جمموعة ورام: ج1، ص6(.
قال:   )Q( املؤمنني  أمري  وعن 
)علموا أنفسكم وأهليكم اخلري 
6، ص  ج  املنثور:  )الدر  وأدبوهم( 

.)244
االهتمـام بالعائلـة 
باملستــوى املعقول

عائلته  برتبية  اإلنسان  يهتم  قد 
تأخذ  حبيث  عليها،  واحملافظة 
مالِه..  ومن  اهتمامه،  من  الكثري 
ولكن هناك رواية تقول بأن هذا 
االهتمام جيب أن يكون باملستوى 
يقول  حيث  أكثر  ال  الطبيعي، 
اإلمام أمري املؤمنني )Q(: )ال جتعلنَّ 
أكثر شغلك بأهلك وولدك.. فإن 
اهلل؛  أولياء  وولدك  أهلك  يكن 
وإن  أولياءه..  يضيع  ال  اهلل  فإن 
هّمك  فما  اهلل؛  أعداء  يكونوا 
وشغلك بأعداء اهلل( )نهج البالغة: 

احلكمة 352، واخلطبة 199(.

معنى قرة العي:
قال الراغب يف املفردات: قّرت عينه 
تقّر، ُسرَّت، قال تعاىل: كي تقر 
قرة  به:  ُيَسّر  ملن  وقيل   ،عينها
 ،ولك لي  عني  قرة  قال:  عني، 
وقوله تعاىل: هب لنا من أزواجنا 

.وذرياتنا قرة أعني
قيل: أصله من الَقّر أي الربد فَقّرت 
فصحت،  بردت  معناه  قيل:  عيُنه 
باردة  دمعة  للسرور  ألّن  بل  وقيل: 
ولذلك  حارة،  دمعة  وللحزن  قارة، 
يقال فيمن يدعى عليه: أسخن اهلل 
عينه، لذا ف ـ )قرة عني( مبعنى الشيء 
اإلنسان،  عني  برودة  يسبب  الذي 
تنسكب  الشوق  دمعة  أن  يعين 
مجيلة  كناية  وهذه  عينيه،  من 
من  هو  وقيل:  والفرح،  السرور  عن 
القرار واملعنى أعطاه اهلل ما يسكن 
به عينه فال تطمح إىل غريه. امليزان: 
عنده  كانت  فإذا  ص244،  ج15، 
من  أمانيه  فيها  له  اجتمعت  زوجة 
مجال وعفة وأخالق والتزام بتعاليم 
ذرية  عنده  كانت  أو  اإلسالم، 
له  معاونون  الطاعة  حمافظون على 
مل  والدنيا،  الدين  وظائف  على 
ولده،  إىل  وال  أحد  زوج  إىل  يلتفت 
فتسكن عينه عن املالحظة، فذلك 

حينئذ قرة العني وسكون النفس..
وذرياتهم  أزواجهم  بكون  ومرادهم 
قرة أعني هلم أن يسروهم بطاعة اهلل 
والتجنب عن معصيته فال حاجة هلم 
يف غري ذلك، وهم أهل حق ال يتبعون 

اهلوى. 
تعليم وتربية العائلة:

وإرشاد  األبناء  تربية  مسألة 
الزوجات، ومسؤولية اآلباء واألمهات 
اليت  املسائل  أهم  من  أطفاهلم  إزاء 
أكد عليها القرآن يف ضمن مجلة 
من  فإنه  الشريفة،  اآليات  من 
والنهي  باملعروف  األمر  أن  الواضح 
على  عامة  فريضة  املنكر  عن 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن كنتم للنجاة طالبين فارفضوا الغفلة واللهو والزموا االجتهاد والجد(.

َقاَل  َيَساٍر  ْبِن  ُفَضْيِل  َعْن   -1
َيُقوُل:   )Q( اهلل  َعْبِد  َأَبا  ْعُت  مَسِ
)َشاَء وَأَراَد ومَلْ حُيِبَّ ومَلْ َيْرَض، 
َشاَء َأْن اَل َيُكوَن َشْيٌء ِإالَّ ِبِعْلِمه، 
َأْن  حُيِبَّ  ومَلْ  َذِلَك  ِمْثَل  وَأَراَد 
َيْرَض  ومَلْ  َثاَلَثٍة،  َثاِلُث  ُيَقاَل: 

ِلِعَباِده اْلُكْفَر(.
ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ْبِن  َد  َأمْحَ َعْن   -2
َسِن  احْلَ َأُبو  َقاَل  َقاَل:  َنْصٍر  َأِبي 
: ) َيا اْبَن آَدَم  الرَِّضا )Q( َقاَل اهللَّ
َتَشاُء  الَِّذي  َأْنَت  ُكْنَت  مِبَِشيَئيِت 
َأدَّْيَت  وِبُقوَِّتي  َتَشاُء،  َما  ِلَنْفِسَك 
َعَلى  َقِويَت  وِبِنْعَميِت  َفَراِئِضي، 
َبِصريًا  يعًا  مَسِ َجَعْلُتَك  َمْعِصَييِت، 
َقِوّيًا، َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن 
َفِمْن  َسيَِّئٍة  ِمْن  َأَصاَبَك  وَما   ، اهللَّ
َسَناِتَك  َنْفِسَك، وَذاَك َأنِّي َأْوىَل حِبَ
 ، ِمينِّ ِبَسيَِّئاِتَك  َأْوىَل  وَأْنَت  ِمْنَك 
َأْفَعُل  ا  َعمَّ ُأْسَأُل  اَل  َأنَّيِن  وَذاَك 

وُهْم ُيْسَأُلوَن(.

يِّ  اهْلَاِشِ ِإْبَراِهيَم  ْبِن  َعِليِّ  َعْن   -3
ْبَن  ُموَسى  َسِن  احْلَ َأَبا  ْعُت  مَسِ َقاَل 
َجْعَفٍر )Q( َيُقوُل: )اَل َيُكوُن َشْيٌء 
َر وَقَضى،  ِإالَّ َما َشاَء اهللَّ وَأَراَد وَقدَّ
اْبِتَداُء  َقاَل:  َشاَء؟  َمْعَنى  َما  ُقْلُت: 
َقاَل:  َر؟  َقدَّ َمْعَنى  َما  ُقْلُت:  اْلِفْعِل، 
وَعْرِضه،  ُطوِله  ِمْن  ْيِء  الشَّ َتْقِديُر 
ِإَذا  َقاَل:  َقَضى؟  َمْعَنى  َما  ُقْلُت: 
َمَردَّ  اَل  الَِّذي  َفَذِلَك  َأْمَضاه  َقَضى 

َله(.
الشرح: عن علي بن إبراهيم اهلاشي 
بن  موسى  احلسن  أبا  قال مسعت 
جعفر )L( يقول: )اَل َيُكوُن َشْيٌء 
َر وَقَضى(،  ِإالَّ َما َشاَء اهللَّ وَأَراَد وَقدَّ
اْبِتَداُء  َقاَل:  َشاَء؟  َمْعَنى  )َما  ُقْلُت: 
)اَل   :)Q(قوله كان  ملا  اْلِفْعِل(، 
َيُكوُن َشْيٌء ِإالَّ َما َشاَء اهلل(، داالًّ 
املعاصي  أن  على  الظاهر  حبسب 
وهذا  وإرادته  تعاىل  مبشيئته  تقع 
ال يستقيم على املذهب احلق سأل 

من كتاب الكافي

السائل عن معنى املشية حتى يظهر 
 )Q( فأجاب  االستقامة،  وجه  له 
وأوله،  الفعل  ابتداء  املشية  بأن 
ولعل املراد بابتداء الفعل أن مشيته 
وكل  األفعال  من  فعل  أول  تعاىل 
ويصدر  عليها  يتوقف  غريها  فعل 
مّر عن  ما  عليه  يدل  بعدها كما 
اهلل  )خلق  قال:   )Q( اهلل  عبد  أبي 
األشياء  خلق  ثم  بنفسها  املشية 
بها  أفعاله  خلق  يعين  باملشية( 
وكذا خلق أفعال عباده بها لكن 
بتوسط مشية جازمة صادرة منهم، 
فإذن سلسلة مجيع األفعال منتهية 
أن  به  املراد  أو  تعاىل،  مشيته  إىل 
وكل  املشيئات  أول  تعاىل  مشيئته 
كما  هلا،  تابعة  سواها  مشيئة 
وكل  األول  الفاعل  هو  تعاىل  أنه 
إليه  يسند  ثانوي  فاعل  بعده  فاعل 
فعله بال واسطة وإىل الفاعل األول 
بواسطة، وهذا معنى مشيئته تعاىل 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن كنتم ال محالة متنزهين فتنزهوا عن معاصي القلوب(.

ألفعال العباد ومعنى إسناد أفعاهلم 
إىل مشيئته، أو املراد به إجياد اآللة 
واهلمة  والقدرة  والقوة  احلياة  مثل 
على  أفعاهلم  شاء  فكأنه  والشوق 

سبيل التجوز واهلل أعلم. 
َتْقِديُر  َقاَل:  َر  َقدَّ َمْعَنى  )َما  ُقْلُت: 
املراد  وَعْرِضه(،  ُطوِله  ِمْن  ْيِء  الشَّ
وصفاته  الشيء  ذات  تعيني  به 
وحدوده وكيفياته وسائر ما يدخل 
التقدير  وقيل:  خصوصياته،  يف 
هو  وقيل:  والتبيني،  اإلعالم  هو 
اللوح احملفوظ، وقيل:  الكتابة يف 
غري ذلك، وال شبهة يف صحة تعلق 
جبميع  املعاني  بهذه  تعاىل  تقديره 

األشياء.
ِإَذا  َقاَل:  َقَضى  َمْعَنى  )َما  ُقْلُت: 
َمَردَّ  اَل  الَِّذي  َفَذِلَك  َأْمَضاه  َقَضى 
َله(، ألن إمكان رد الشيء وتركه 
والقدرة عليه إمنا هو قبل القضاء 
خرجا  فقد  بعدهما  وأما  واإلجياد 
عن حتت القدرة والفاعل كاجملبور 
ال يقدر على إجياده وعدم إجياده، 
إجياده  وعدم  املوجود  إجياد  ألن 
لقضائه  املعنى  هذا  وحتقق  حمال 
يف أفعاله ظاهر، وكذا لقضائه يف 
أعين  فيها  إذ قضاؤه  العباد  أفعال 
والعقاب ال  بالثواب  عليها  احلكم 

مرّد له.
4- َعْن َعْبِد اهللَّ ْبِن ِسَناٍن َعْن َأِبي 
َيُقوُل:  ْعُته  مَسِ َقاَل   )Q( اهللَّ  َعْبِد 
)َأَمَر اهللَّ ومَلْ َيَشْأ، وَشاَء ومَلْ َيْأُمْر، 
َأَمَر ِإْبِليَس َأْن َيْسُجَد آِلَدَم، وَشاَء َأْن 
وَنَهى  َلَسَجَد،  َشاَء  وَلْو  َيْسُجَد،  اَل 
َأْن  وَشاَء  َجَرِة  الشَّ َأْكِل  َعْن  آَدَم 
َيْأُكَل ِمْنَها وَلْو مَلْ َيَشْأ مَلْ َيْأُكْل(.

ْرَجاِنيِّ  اجْلُ َيِزيَد  ْبِن  اْلَفْتِح  َعِن   -5
َسِن )Q( َقاَل: )ِإنَّ هلِلَّ  َأِبي احْلَ َعْن 
ِإَراَدَتنْيِ وَمِشيَئَتنْيِ ِإَراَدَة َحْتٍم وِإَراَدَة 
َعْزٍم، َيْنَهى وُهَو َيَشاُء وَيْأُمُر وُهَو اَل 
َيَشاُء أَوَما َرَأْيَت َأنَّه َنَهى آَدَم وَزْوَجَته 

أحدا على فعل وإن أراده، ليتحقق 
وإن  تعاىل  فهو  والعقاب،  الثواب 
يفعله،  أن  العبد  من  اخلري  أراد 
الشر،  عن  العبد  اجتناب  وأراد 
ولكن العبد لو مل يرد ذلك وأراد 
على خالف إرادة اهلل تعاىل، مع أن 
تعاىل  فهو  بذلك،  يعلم  تعاىل  اهلل 
أي:  العبد،  يريده  ما  يريد  سوف 

يوجد ما يريده العبد.
َأنَّه  َرَأْيَت  )أَوَما   :)Q( قال  ثم 
ِمَن  َيْأُكاَل  َأْن  وَزْوَجَته  آَدَم  َنَهى 
َجَرِة وَشاَء َذِلَك(، أي أكلهما  الشَّ
منها باعتبار أنه مل جيربهما على 
تركه، )وَلْو مَلْ َيَشْأ َأْن َيْأُكاَل(، 
عنه  املنهي  على  هلما  جبربه 
َغَلَبْت  )مَلَا  حتمًا  لرتكه  ومشيته 
اهللَّ  )َمِشيَئَة  لألكل  َمِشيَئُتُهَما(، 
َتَعاىَل(، لرتكه حتمًا، ألن املغلوب 
اجملبور على ترك شيء ال ميكنه 
اإلتيان بفعله فضاًل عن أن يكون 
اجلابر  مشية  على  غالبة  مشيته 

القاهر.
احلديث  معنى  يتضح  هذا  ومن 
وشاء  يشأ،  ومل  اهلل  أمر  الرابع: 
اإلرادة  هو  األمر  فإن  يأمر،  ومل 
مع  موافقة  وهي  التشريعية 
فهي  املشيئة  أما  دائما،  املصلحة 
ليست  وهي  التكوينية  اإلرادة 
اليت  للمصلحة  تابعة  بالضرورة 
يعلمها اهلل تعاىل، بل تابعة لرغبة 
العبد اليت يعلمها اهلل تعاىل أيضا.

َذِلَك  وَشاَء  َجَرِة  الشَّ ِمَن  َيْأُكاَل  َأْن 
َغَلَبْت  مَلَا  َيْأُكاَل  َأْن  َيَشْأ  مَلْ  وَلْو 

َمِشيَئُتُهَما َمِشيَئَة اهللَّ َتَعاىَل...(.
ْرَجاِنيِّ  الشرح: َعِن اْلَفْتِح ْبِن َيِزيَد اجْلُ
َسِن )Q( َقاَل: )ِإنَّ هلِلَّ  َأِبي احْلَ َعْن 
أي  َحْتٍم(،  ِإَراَدَة  وَمِشيَئَتنْيِ  ِإَراَدَتنْيِ 
إرادة حتمية ومشيئة قطعية ال جيوز 
شأن  هو  كما  عنها  املراد  ختلف 
إرادته ومشيئته بالنسبة إىل أفعاله.

أي  َعْزٍم(،  )وِإَراَدَة   :)Q( قال  ثم   
ومشية  حتمية  غري  عزمية  إرادة 
ختلف  جيوز  قطعية  غري  ختيريية 
إرادته  املراد عنها، كما هو شأن 

ومشيته بالنسبة إىل أفعال العباد.
ثم قال )Q(: )َيْنَهى وُهَو َيَشاُء(، أي 
عن  التشريعية  بإرادته  العبد  ينهى 
أن  الشيء  ذلك  يكره  ألنه  شيء، 
يصدر منه، ولكن لعلمه أن العبد 
سوف ال ينتهي عن هذا الشيء وال 
له عن  اهلل  نهي  ينزجر عنه بسبب 
الشيء  ذلك  يشاء  فهو  به  اإلتيان 
املشيئة  مبعنى  عنه،  يصدر  أن 
يف  وحُيققه  ُينفذه  أي  التكوينية، 
يف  بوجوده  العبد  لرغبة  اخلارج 
اهلل  مشيئة  خالف  على  اخلارج 

التشريعية.
ثم قال )Q(: )وَيْأُمُر وُهَو اَل َيَشاُء(، 
أي يأمر العبد بشيء ويريد صدوره 
منه وهو ال يريد ذلك الشيء باعتبار 
أنه مل جيربه على قبول املأمور به، 
واحلاصل أنه تعاىل ملا كان قادرًا 
من  وقسرًا  جربًا  العبد  منع  على 
الرتك  ومن  النهي  صورة  يف  الفعل 
يف صورة األمر ومل مينعه كذلك 
شاء  كأنه  للتكليف  مناف  ألنه 

فعل املنهي عنه وترك املأمور به.
مشيئتني  هنا  أن  آخر:  وبتعبري 
مشيئة تشريعية ومشيئة تكوينية، 
تابعة  بل  تابعة لألوىل  والثانية غري 
لرغبة العبد نفسه، ألن اهلل ال جيرب 
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دنا
ساج

م
كانت  )وإمنا  القمي:  إبراهيم 
َفضيخ  باملدينة  حرمت  يوم  اخلمر 
حترميها  نزل  فلما  والتمر،  البسر 
املسجد  يف  فقعد  اهلل  رسول  خرج 
ثم دعا بآنيتهم اليت كانوا ينبذون 
قال  ثم  كلها،  فأكفأها  فيها 
)O(: هذه كلها مخر وقد حرمها 
أكفي  شئ  أكثر  وكان  اهلل، 
يومئذ من األشربة الَفضيخ... ( إىل 
أن قال: )ومسي املسجد الذي قعد 
أكفيت  يوم   )O( اهلل  رسول  فيه 
األشربة مسجد الفضيخ من يومئذ 
ألنه أكثر شيء أكفي من األشربة 

قال:   اهلل عبد  بن  جابر  فعن 
النضري؛  بين   )O(النيب )حاصر 
مسجد  من  قريبًا  قبته  فضرب 
موضع  يف  يصلي  وكان  الَفضيخ 
حرمت  فلما  ليال؛  ست  الَفضيخ 
أيوب  أبي  إىل  اخلرب  خرج  اخلمر 
يشربون  وهم  األنصار  من  ونفر 
السقاء؛  وكاء  فحلوا  فضيخًا  فيه 
مسجد  فبذلك مسي  فيه؛  فهراقوه 
الَفضيخ( تاريخ املدينة للنمريي: ج1، 

ص69.
بن  علي  اجلليل  الثقة  تفسري  ويف 

يعترب مسجد الَفضيخ من األماكن 
وهو   , املنورة  املدينة  يف  األثرية 
للمسلمني،  اهلامة  املزارات  أحد 
الشمس،  رد  أيضًا مبسجد  وُيعرف 
ويقع شرقّي مسجد ُقباء يف املدينة 
املنّورة، على َشفري الوادي، على َنْشز 

من األرض.
سبب تسميته بالَفضيخ: 

الَفضيخ شراب مسكر، يتخذ من 
متسه  أن  غري  من  وحده،  البسر 
النار، وهو التمر قبل إرطابه، فسمي 
املوضع مبسجد الَفضيخ، ألنه كان 

يعمل ذلك الشراب عنده.

قال أمير المؤمنين )(: )إن كنتم ال محالة متعصبين فتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملهوف(.

مسجد الَفضيخ



13
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ساج

م
قال أمير المؤمنين )(:)إن كنتم تحبون اهلل فأخِرجوا حب الدنيا من قلوبكم(.

ردت  الشمس  أن  تبنّي  والرواية 
حجر  يف  ورأسه   )O(النيب بدعاء 
)Q(؛ فهي قد مجعت معجزة  علي 
بيد  جرت  فاملعجزة  وكرامة 

.)Q(والكرامة لعلي ،)النيب)ص
احلث على إتيانه 

فيها  اليت صلى  املساجد  أحد  وهو 
على  احلث  وجاء   )O( اهلل  رسول 
ما  ذلك:  يف  الروايات  ومن  إتيانه 
الكايف  يف  الكليين  الشيخ  رواه 
َأُبو  َقاَل  َقاَل  اٍر  َعمَّ ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َعْن 
َعْبِد اهللَّ )Q(: )اَل َتَدْع ِإْتَياَن املََشاِهِد 
املَْسِجُد  َفِإنَّه  ُقَباَء  َمْسِجِد   - ُكلَِّها 
َس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم  الَِّذي ُأسِّ
وَمْشَرَبِة ُأمِّ ِإْبَراِهيَم وَمْسِجِد اْلَفِضيِخ 
اأَلْحَزاِب  وَمْسِجِد  َهَداِء  الشُّ وُقُبوِر 
للشيخ  الكايف  اْلَفْتِح(  َمْسِجُد  وُهَو 

الكليين: ج4، ص560. 
وعن ابن مسكان عن احلليب، قال: 
أتيتم  )Q(: )هل  أبو عبد اهلل  قال: 
أو  الفضيخ  مسجد  أو  قبا  مسجد 
نعم،  فقلت:  إبراهيم(؟  أم  مشربة 
من  يبق  مل  إنه  )اما   :)Q( فقال 
آثار رسول اهلل )O( شيء إال وقد 
غري؛ غري هذا( وسائل الشيعة للحر 

العاملي: ج14، ص355.
يف  الثالث  الرتتيب  يف  يأتي  وهو 
ومشربة  قباء  مسجد  بعد  اإلتيان 
أم إبراهيم )Q( حبسب ما جاء يف 
اخلرب الذي رواه يف الكايف بسنده 
َعْبِد  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل  َخاِلٍد  ْبِن  ُعْقَبَة 
اهللَّ )Q( َأنَّا َنْأِتي املََساِجَد الَّيِت َحْوَل 
ِبُقَبا  اْبَدْأ  َفَقاَل  َأْبَدُأ  َفِبَأيَِّها  املَِديَنِة 
َفَصلِّ ِفيه وَأْكِثْر َفِإنَّه َأوَُّل َمْسِجٍد 
َصلَّى ِفيه َرُسوُل اهللَّ )O( يِف َهِذه 
ِإْبَراِهيَم  ُأمِّ  َمْشَرَبَة  اْئِت  ُثمَّ  اْلَعْرَصِة 
َرُسوِل  َمْسَكُن  وِهَي  ِفيَها  َفَصلِّ 
ه ُثمَّ َتْأِتي َمْسِجَد  اهللَّ )O( وُمَصالَّ
اْلَفِضيِخ َفُتَصلِّي ِفيه َفَقْد َصلَّى ِفيه 
الكليين:  للشيخ  الكايف  َنِبيَُّك..( 

ج4، ص560.

موقعه احلالي 
كغريه  املسجد  بناء  هدم  مت  لقد 
-وهلل  واإلمامة  النبوة  آثار  من 
املشتكى-  ففي ليلة اإلثنني املوافق 

1422/5/9هـ 2001/7/30م. 
يف  الفجر  أذن  أن  وما  الليل  وأثناء 
مدينة رسول اهلل )O( إال ومسجد 
وُسّوي  بأكمله  هدم  قد  الفضيخ 
باألرض. واجلدير بالذكر أن هذا 
الذي  الوحيد  امَلْعَلم اإلسالمي  ليس 
مت هدمه منذ زوال الدولة العثمانية!. 
وكان طول البناء وعرضه 5,5 مرت 
يف 5,5 مرت تقريبًا أي يساوي 30 مرت 
مربع تقريبًا. وهو يبعد عن مسجد 
قباء حنو كيلو مرت إىل الشرق منه. 
فإذا  قريظة،  بين  مسجد  وغرب 
وجعلت  قباء  مسجد  من  خرجت 
قبلته )اجلنوب( على ميينك سالكًا 
طالب  أِبي  بن  علي  اإلمام  شارع 
باجتاه  سابقًا(  العوالي  )شارع   )Q(
الشرق؛ فإن الشارع بعد بضع مئات 
أمتار يتفرع إىل اليمني؛ فاسلك هذا 
التفرع - تاركًا الشارع الرئيسي - 
إىل قرب التقائه بشارع األمري عبد 
التفرع  خذ  االلتقاء  وقبل  اجمليد 
الذي على ميينك حيث شارع يوازي 
حيث كانت  مذينب  )وادي  الوادي 
منه(،  بالقرب  النضري  بين  منازل 
فيه  املسري  بعد  حافته  ميني  وعلى 
الوادي  شفري  على  مرت   300 حنو 
يوجد مكان املسجد، ومل يبَق من 
هذا املسجد قبل فرتة من الزمن إاّل 
جدار َخِرب ال يتجاوز املرت الواحد، 
القديم، وبقي  ُازيل هذا اجلدار  ثّم 
بعض  فيه  ُيصّلي  جرداء  أرضًا 
وال  ذلك  بعد  سوِّر  لكنه  الزّوار، 
ميكن الدخول إليه إاّل لدفن املوتى 

من األطفال. 
واحلمد هلل رب العاملني.

بن  علي  القمي  تفسري  الفضيخ..( 
ابراهيم: ج1،ص180.

الوجوه  كل  تكون  أن  وميكن 
املذكورة يف سبب تسميته مبسجد 

الفضيخ صحيحة.
ســـبب تسميـــــته مســـــجد 

الشمــــس )أو رد الشــــــــمـــس(
روى الشـــــــيخ الكليين يف الكايف 
َقاَل  ُموَسى  ْبِن  اِر  َعمَّ َعْن  بسنده 
َدَخْلُت َأَنا وَأُبو َعْبِد اهللَّ )Q( َمْسِجَد 
َهِذه  َتَرى  اُر  َعمَّ )َيا  َفَقال:  اْلَفِضيِخ 
املنخفضة  األرض  -وهي:  اْلَوْهَدَة 
َنَعْم  ُقْلُت  األرض-(.  من  واهلوة 
َجْعَفٍر  اْمَرَأُة  )َكاَنِت   :)Q(َقاَل
 )Q( الَّيِت َخَلَف َعَلْيَها َأِمرُي املُْؤِمِننَي
َقاِعَدًة يِف َهَذا املَْوِضِع وَمَعَها اْبَناَها 
ِمْن َجْعَفٍر َفَبَكْت َفَقاَل هَلَا اْبَناَها َما 
َقاَلْت َبَكْيُت أَلِمرِي  ه  َيا ُأمَّ ُيْبِكيِك 
املُْؤِمِننَي )Q( َفَقال هَلَا َتْبِكنَي أَلِمرِي 
املُْؤِمِننَي واَل َتْبِكنَي أَلِبيَنا َقاَلْت َلْيَس 
َهَذا َهَكَذا وَلِكْن َذِكْرُت َحِديثًا 
َثيِن ِبه َأِمرُي املُْؤِمِننَي )Q( يِف َهَذا  َحدَّ
املَْوِضِع َفَأْبَكاِني َقاال وَما ُهَو َقاَلْت 
َهَذا  يِف  املُْؤِمِننَي  وَأِمرُي  َأَنا  ُكْنُت 
َتَرْيَن َهِذه اْلَوْهَدَة  املَْسِجِد َفَقاَل ِلي 
ُقْلُت َنَعْم َقاَل ُكْنُت َأَنا وَرُسوُل اهللَّ 
)O( َقاِعَدْيِن ِفيَها ِإْذ َوَضَع َرْأَسه يِف 
َحْجِري ُثمَّ َخَفَق َحتَّى َغطَّ وَحَضَرْت 
ُأَحرَِّك  َأْن  َفَكِرْهُت  اْلَعْصِر  َصاَلُة 
َرْأَسه َعْن َفِخِذي َفَأُكوَن َقْد آَذْيُت 
اْلَوْقُت  َذَهَب  َرُسوَل اهللَّ )O( َحتَّى 
وَفاَتْت َفاْنَتَبه َرُسوُل اهللَّ )O( َفَقاَل 
َيا َعِليُّ َصلَّْيَت ُقْلُت اَل َقاَل ومِلَ َذِلَك 
َفَقاَم  َقاَل  ُأوِذَيَك  َأْن  َكِرْهُت  ُقْلُت 
واْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة وَمدَّ َيَدْيه ِكْلَتْيِهَما 
َوْقِتَها  ِإىَل  ْمَس  الشَّ ُردَّ  اللَُّهمَّ  وَقاَل 
ْمُس  الشَّ َفَرَجَعِت  َعِليٌّ  ُيَصلَِّي  َحتَّى 
اَلِة َحتَّى َصلَّْيُت اْلَعْصَر  ِإىَل َوْقِت الصَّ
اْلَكْوَكِب(  اْنِقَضاَض  ْت  اْنَقضَّ ُثمَّ 
ج4،  الكليين:  للشيخ  الكايف 

ص563.
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س
ب إ

آدا

قال أمير المؤمنين )(: )إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك األهواء إلى كثير من الضرر(.

لتكوين  األوىل  اللبنة  األسرة هي 
االنطالق يف  نقطة  وهي  اجملتمع، 
اإلنساني،  العنصر  وتنشئة  إنشاء 
ونقطة البدء املؤثرة يف مجيع مرافق 

االجيابية  سريه  ومراحل  اجملتمع 
اإلسالم  أبدى  وهلذا  والسلبية، 
هلا  فوضع  باألسرة،  خاصة  عناية 
آدابا وفقها متكامال شامال جلميع 

جوانبها النفسية والسلوكية.
وفقه األسرة - مبا يشمل من آداب - 
مل ينشأ من فراغ وال يبحث يف فراغ، 
وإمنا هو فقه واقعي، يراعي الطبيعة 

آداب التعامل داخل األسرة الفاضلة
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ية
الم

س
ب إ

آدا
قال أمير المؤمنين )(: )إن سمت همتك إلصالح الناس فابدأ بنفسك فإن تعاطيت إصالح غيرك ونفسك فاسدة فهو أكبر عيب(.

االجتماعية وتغرس فيك الكثري من 
املكان  وهو  والتقاليد،  العادات 
األول للرتبية وبقدر ما يكون اجلو 
األسري جوا إميانيا عاطفيا صادقا 
جمتمعا  اجملتمع  يكون  ما  بقدر 

سليما صاحلا.
بعض اآلداب اخلاصة باالسرة

من تلك اآلداب اخلاصة باألسرة:
1-  أن يشعر كل واحد من أفراد 
حمبوب  فيه  مرغوب  بأنه  األسرة 
كانوا  سواًء  بالسوية  معه  ُيتعامل 
مرضى  أو  عجزة  أو  بنات  أو  أوالدًا 

أو معوقني.
2-  تشجيع كل فرد غريه من أفراد 
مواهب  من  ما ميلكه  على  األسرة 
إىل  ليصل  سليمة،  واستعدادات 

حتقيق طموحاته وبناء مستقبله.
من  واحد  كل  حقوق  احرتام    -3
أفراد األسرة  حلقوق اآلخر وحماولة 
األنانية  من  خاٍل  جو  يف  العيش 

واالتهام وسوء الظن.
داخل  االقتصادي  التكافل   -4
القاصر  يكفل  فالقادر  األسرة 

والعاجز والضعيف.
قدوة  واألم  األب  يكون  أن    -5
حسنة ألبنائهما حيث جيب أن تكون 
أقواهلما وأفعاهلما مثاال طيبا لألبناء 

يقول الشاعر:
األم مدرسة إذا أعددتها 

         أعددت شعبًا طيب األعراق
باملكافأة  والرتغيب  التشويق    -6
املادية واملعنوية حيث إنهما ضروريان 
للتشجيع على رفع املستوى التعليمي 

أو الديين أو غريها داخل األسرة. 
7-  التهديد بالعقاب وأحيانا تنفيذه 
إذا مل  يعترب ضروريا  ذلك  إن  حيث 
والرتغيب  واإلرشاد  الوعظ  ينفع 
والتشويق وهذا يعترب العالج األخري، 
ومن املهم أن يتعلم األب واألم وحتى 
األخوة الكبار الناحية الشرعية يف 

العقاب واإلنذار.
األسرة  داخل  إمياني  جو  خلق    -8

إىل حب  توجيههم مجيعا  من خالل 
 )K( اهلل عز وجل ورسوله وأهل بيته
وقراءة القرآن، فقد ورد يف احلديث: 
ثالث خصال:  على  أوالدكم  )أدبوا 
بيته،  أهل  وحب  نبيكم،  حب 
وقراءة القرآن( )كنز العمال: ج16، 
والدعاء  العبادة  وحب  ص456(، 
وتوفري اإلمكانات الثقافية هلم مثل 
الكتب واألشرطة السمعية واملرئية 
واجملالس  املساجد  إىل  وأخذهم 
جمالس  إقامة  وحماولة  احلسينية 

حسينيه يف نفس منزل األسرة. 
مسؤولية  األسرة  مسؤولية  إن 
أفرادها، كل  بني  تتوزع  مشرتكة 
طاقاته  حدود  يف  بدوره  يقوم  منهم 
وإمكاناته فاألب وهو املسؤول األول 
والتوجيه  والرتبية  باإلنفاق  يقوم 
السمع  األسرة  وعلى  والتعليم، 
والطاعة، واألم وهي املسؤول الثاني 
والرعاية  والعناية  باحلضانة  تقوم 
وعليهم إطاعتها واحرتامها، واألوالد 
صغرَيهم  كبرُيهم  يرحم  أن  عليهم 
وهكذا  وصغرُيهم حيرتم كبرَيهم 
من  خال  جمتمع  إىل  فعال  نصل 
حان  فهل  القاتلة،  واآلفات  املوبقات 
اآلداب  تلك  من  لالستفادة  الوقت 
والتعامل  الرتبية  السالمية يف جمال 

األسري؟

الفوارق اجلسدية  فيها  البشرية مبا 
ويراعي  اجلنسني،  بني  والنفسية 
وال  يبدهلا  فال  الفطرية،  احلاجات 
يعّطلها وال حيّملها ما ال تطيق، وهو 
تناول كل خاجلة  بالدقة يف  يتمثل 
حركة  وكل  موقف  وكل  نفسية 
يف  العالقات  وجيعل  سلوكية، 
داخل األسرة عالقات سكن للروح 
للجسد،  وراحة  للقلب  وطمأنينة 
ويهذب  وإحصان،  سرت  عالقات 
استسالمها  دون  للحيلولة  النفس 
لألهواء والشهوات املتقلبة، وحيررها 
من نزعات املطامع والرغبات الزائلة.

النصوص  من  املستمدة  اآلداب  إنها 
واليت  الشريف،  واحلديث  القرآنية 
تواكب مجيع املراحل اليت متر بها 
األسرة قبل تشكيلها وبعده، فتضع 
الكلية  قواعدها  مرحلة  لكل 
النفسية  الشاملة جلوانبها  واجلزئية 
واملواقف،  احلوادث  من  وغريها 
قبل  اجلنسني  بني  العالقات  فتحدد 
األسرة  توسع  وقبل  وبعده،  الزواج 
العالقات  وحتدد  وبعده،  باإلجناب 
املرسوم  ضوء  على  األسرة  داخل 
القائمة  والواجبات  احلقوق  من 
والتناصح  والرتاحم  التكافل  على 
واإلحسان،  واملودة  والسماحة 
التعامل  يف  طريقها  لألسرة  وترسم 
التكاتف  أجل  من  االجتماعي، 
كيانها  وإصالح  بناء  يف  والتآزر 

والكيان االجتماعي الكبري.
وبالتالي فهي ترفد األسرة مبنهج حياة 
واقعي يناسب أهميتها وخصوصياتها 
واضعة  وعالقاتها،  وآالمها  وآماهلا 
وعالجا.  وقاية  الالزمة،  احللول 

للخالفات املتأصلة أو الطارئة.
األسرة هي مبثابة الوحدة األساسية 

اليت يقوم عليها هيكل اجملتمع.
عليها  تكون  اليت  الصورة  وعلى 
األسرة  من القوه أو الضعف يكون 

اجملتمع بأسره.
االجتماعي  اجملال  هي  فاألسرة  
األول الذي متاِرس فيه أوىل عالقاتك 
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الحلقة الحادية عشر

قال أمير المؤمنين )(: )إن كنتم ال محالة متطهرين فتطهروا من دنس العيوب والذنوب(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
العاملني وصلى اهلل  احلمد هلل رب 
واملرسلني  األنبياء  أشرف  على 
الطيبني  واله  حممد  القاسم  أبي 
على  الدائم  واللعن  الطاهرين، 

أعدائهم إىل قيام يوم الدين. 

حديث النور:
كتابه  يف  احللي  العالمة  قال 
فاألخبار  السّنة:  وأّما  احلق:  نهج 
الدالَّة   ،)O( النيّب  عن  املتواترة 
أن  من  أكثر  وهي  إمامته،  على 

اجلمهور  صّنف  وقد  حتصى، 
 ... وأكثروا  ذلك  يف  وأصحابنا 

وهي أخبار:
حنبل  بن  أمحد  رواه  ما  األّول: 
)كنت   :)O( قال  مسنده:  يف 
بني  نورا  طالب  أبي  بن  وعلّي  أنا 
يدي اهللَّ قبل أن خيلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام، فلّما خلق اهللَّ آدم 
قّسم ذلك النور جزءين، فجزء أنا، 
وجزء علّي(. ويف حديث آخر رواه 
ابن املغازلي الشافعي: )فلّما خلق 
ب ذلك النور يف صلبه،  اهللَّ آدم ركَّ
فلم يزل يف شيء واحد حّتى افرتقنا 
لب، ففّي النبّوة،  يف صلب عبد املطَّ
ويف علّي اخلالفة(، ويف خرب آخر 
يف  جابر،  عن  املغازلي،  ابن  رواه 
آخره: )حّتى قسمه جزءين، فجعل 
، وجزءا يف  جزءا يف صلب عبد اهللَّ

صلب أبي طالب، فأخرجين نبّيا، 
وأخرج علّيا وصّيا(.

وكذلك من النصوص الواردة عن 
النيب)O( اليت تدل بوضوح على 

:)Q(إمامة أمري املؤمنني
حديث: )لكّل نيّب وصّي ووارث(.
726هـ( احللي)ت  العالمة  ذكر 

يف كتابه نهج احلق: من كتاب 
ابن املغازلي الشافعي، بإسناده عن 
رسول اهللَّ )O(، أّنه قال: )لكّل 
وصّيي  وإّن  ووارث،  وصّي  نيّب 
ووارثي علّي بن أبي طالب(. مناقب 
املغازلي:  البن   )Q( علّي  اإلمام 

192 ح 238.
يف  احللي  العالمة  ذكر  كما 
حديثا  الكرامة  منهاج  كتابه 
على  الواضحة  الداللة  فيه  آخر 
أبي  بن  علي  اإلمام  تنصيب 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن كنتم للنعيم طالبين فأعتقوا أنفسكم من شقاء الدنيا(.

ملاذا الوصي:
من األمور الواضحة أن اهلل عز وجل 
أرسل النيب)O( ورسم له عدة من 
املهمات، ولعل واحدة منها أن يبنّي 
وقد صّرح  إليهم،  ُأنزل  ما  للناس 
القرآن الكريم بذلك، قال تعاىل: 
َ ِللنَّاِس  ْكَر ِلُتَبنيِّ َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ
 ُروَن َيَتَفكَّ َوَلَعلَُّهْم  ِإَلْيِهْم  َل  ُنزِّ َما 
يعرفون  فلم يكونوا  النحل: 44، 
اإلسالمية  واملعارف  اهلل  أحكام 
القرآن  أن  مع   ،)O(النيب لوال 
نزل بلغتهم، فالنيب)O( قام ببيان 
والفرائض،  األحكام  من  كثري 
ومناسك  الفرائض  أداء  فكيفية 
احلج وغريها مل توضح يف القرآن 
وبنّي  أوضحها   )O(النيب ولكن 
حيتاج  القرآن  كان  فإذا  أدائها، 
يأتيه  ال  الذي  وهو  مبنّي  إىل 
من  وال  يديه  بني  من  الباطل 
النبوية؟  بالسنة  فكيف  خلفه، 
تعمد  من  هناك  أن  مالحظة  مع 
الكذب يف حياته)O(، فكيف 
خيفى!   ال  فاحلال  وفاته  بعد 
يف  اختلفوا  الصحابة  أن  كما 
يف  كاختالفهم  منها  الكثري 
البد  وغريه  فلهذا  وغريه،  الوضوء 
وصي   )O(النيب بعد  يكون  أن 
ما  ويبنّي  النبوية  السنة  حيفظ 
وقع فيها من االختالف، لذا عمد 
النيب)O( وبتوجيه إهلي إىل إعداد 
املهمة،  بهذه  يقوم  الذي  الشخص 
تربيته  على  بنفسه   )O(وأشرف
واحلكمة،  العلم  أبواب  له  وفتح 
وقد أشار )O( إىل املؤهالت اليت 

حيملها هذا الوصي يف غري واحدة 
من املناسبات واحلوادث، بل صرح 
والدعوة  الرسالة  بدء  منذ  بامسه 
بدء  حديث  يف  وذلك  لإلسالم 
عن  الكالم  تقدم  وقد  الدعوة، 
الثامنةـ  احللقة  يف  احلديث  هذا 
ففيه قال)O( -مشريا إىل اإلمام 
)هذا   :-)Q(طالب أبي  بن  علي 
أخي ووصي وخليفيت عليكم...(، 
ما  يبنّي ألميت  )علّي   :)O(وقوله
األمالي  بعدي(،  من  فيه  اختلفوا 
وتاريخ  الصدوق: ص580،  للشيخ 
ج42،  عساكر:  البن  دمشق 
من  الكثري  وغريهما  ص386، 

األحاديث.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم:
بأن  العامة  لقد أقر كبار علماء 
النيب )O( مل يفارق الدنيا حتى 
أوصى باخلالفة من بعده وعهد بها 
 ،)Q(إىل وصيه اإلمام أمري املؤمنني
قال ابن أبي احلديد يف شرح نهج 
البالغة: ج1، ص139: أما الوصية 
فال ريب عندنا أن عليا)Q( كان 
وصي رسول اهلل )O(، وإن خالف 
يف ذلك من هو منسوب عندنا إىل 

العناد.
على  اهلل  وصلى  تتمة.  وللكالم 

حممد وال حممد.

ما  ومنها:  قال:  حيث   )Q(طالب
أنس  عن  حنبل  بن  أمحد  رواه 
سل  لسلمان:  قلنا  قال:  مالك  بن 
له  فقال  وصّيه؟  من   )O( النيب 
سلمان: يا رسول اهلّل، من وصّيك؟ 
فقال: )يا سلمان، من كان وصي 
نون،  به  يوشع  فقال:  موسى(؟ 
قال: )فإن وصيي ووارثي، يقضي 
ديين وينجز موعدي: علي بن أبي 
طالب(، وأخرجه الطرباني عن أبي 
قال:  سلمان  عن  اخلدري،  سعيد 
قلت يا رسول اهلّل لكّل نيب وصّي، 
فمن وصّيك؟ فسكت عين، فلّما 
كان بعد رآني فقال: )يا سلمان( 
! فأسرعت إليه قلت: لّبيك، قال: 
قلت:  موسى؟(  وصّي  من  )تعلم 
)مِلَ؟(  قال:  نون،  بن  يوشع  نعم، 
قال:  أعلمهم،  كان  ألنه  قلت: 
وخري  سّري  وموضع  وصيي  )فإن 
ِعَدتي  ينجز  بعدي،  أترك  من 
ويقضي ديين علي بن أبي طالب(.

الوصية لغة وعرفا: 
كتابه  يف  املرعشي  ذكرالسيد 
شرح إحقاق احلق: ج7، ص419: 
أن أصل معنى الوصية يف اللغة هو 
يصل  أن  العريف  ومعناه  الوصل، 
املوصي تصرفه بعد املوت مبا قبل 
املوت أيَّ تصرٍف كان، فالوصي 
األوىل  به  املراد  يكون  ُأطلق  إذا 
بالتصرف يف أمور املوصي مجيعا، 
فيكون  الدليل،  أخرجه  ما  إال 
أطلقه  حيث  بالوصي  املراد 
 )Q( وصيه  شأن  يف   )O(النيب
فثبت  التصرف،  وأولوية  اخلالفة 

ما ادعيناه.
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قال أمير المؤمنين )(: )إن تبذلوا أموالكم في جنب اهلل فإن اهلل مسرع الخلف(.

خروج أمري املؤمنني )Q( إىل صفني: 
يف اخلامس من شهر شوال سنة 
 )Q( خرج أمري املؤمنني ،)36هـ(
من النخيلة متوجهًا إىل صفني، 
أراد  ملا  مزاحم:  بن  نصر  قال 
علي )Q( الشخوص من النخيلة 
قام يف الناس خلمس مضني من 
شوال يوم األربعاء، فقال: أمحد 
أما  النعم...  مفقود  غري  اهلل 
مقدميت،  بعثت  قد  فإني  بعد، 
امللطاط  هذا  بلزوم  وأمرتهم 
أردت  فقد  أمري،  يأتيهم  حتى 
أن أقطع هذه النطفة إىل شرذمة 
منكم موطنني بأكناف دجلة، 
فأنهضهم معكم إىل أعداء اهلل 
على  أّمرت  وقد  اهلل،  شاء  إن 
املصر عقبة بن عمرو األنصاري، 
ومل آلكم وال نفسي، فإياكم 

والتخلف والرتبص.
قيس  بن  معقل  إليه  فقام 
الرياحي، فقال: يا أمري املؤمنني 
واهلل ال يتخلف عنك إال ظنني، 

وال يرتبص بك إال منافق.

دخول مسلم بن عقيل)Q( الكوفة: 
يف اخلامس من شهر شوال سنة 
عقيل  بن  مسلم  وصل  )60هـ(، 
وبايعه  فدخلها  الكوفة،  إىل 
سرًا  رجل  ألف   18 أهلها  من 
احلسني  وكان   ،)Q(للحسني
الكوفة  أهل  على  رّد   )Q(
دفعه  واحد  بكتاب  مجيعًا 
الكوفة  أهل  من  رسولني  إىل 
ابن  إليهم  بعث  قد  أنه  خيربهم 
عمه مسلم بن عقيل، وأنه أمره 

أن يكتب إليه حباهلم ورأيهم.
 

خروج أول توقيع من اإلمام املهدي 
:)( إىل احلسني بن روح )Q(

يف السادس من شهر شوال سنة 
كتاب  أول  صدر  )305هـ(، 
تلّقاه احلسني بن روح من اإلمام 
املهدي )Q(، يشتمل على الثناء 
وتعريفه  له،  والدعاء  عليه 
ونص  واألصحاب  الناس  إىل 
اهلل  عّرفه  )نعرفه  الكتاب: 
وأسعده  ورضوانه  كله  اخلري 

كتابه  على  وقفنا  بالتوفيق، 
وأنه عندنا  عليه  وثقتنا مبا هو 
يسرانه،  اللذين  واحملل  باملنزلة 
زاد اهلل يف إحسانه إليه إنه ولي 
قدير، واحلمد هلل ال شريك له، 
حممد  رسوله  على  اهلل  وصلى 

وآله وسلم تسليما كثريا(.
توىل  روح  بن  احلسني  وكان 
مهام السفارة عن اإلمام املهدي 
)Q( بعد موت أبي جعفر العمري 
هذا  يف  وظل  )305هـ(،  سنة 
برضوان  حلق  أن  إىل  املنصب 
)336هـ(،  سنة  شعبان  يف  ربه 
وهو السفري الثالث من السفراء 
األربعة يف زمان الغيبة الصغرى.
 :)Q(وفاة السيد عبد العظيم احلسين
شهر  من  عشر  اخلامس  ويف 
شوال سنة 252هـ، تويف السيد 
عبد العظيم وقد ورد الري هاربًا 
من السلطان، وسكن سربًا يف 
دار رجل من الشيعة يف سكة 
املوالي، فكان يعبد اهلل يف ذلك 

أهـــــــــــم المناسبـــــــــــات
اإلسالمية في شهر شوال
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قال أمير المؤمنين )(:)إن صبرت جرى القلم عليك وأنت مأجور(.

عندكم  العظيم  عبد  قرب  زرت 
بن  احلسني  زار  كمن  لكنت 

.)Q(علي
 

 :)Q(القبض علـى اإلمام موسى كاظم
يف العشرين من شهر شوال سنة 
اإلمام  على  ُقبض  )179هـ(، 
موسى بن جعفر )Q( بأمر هارون 
ثم شخص هارون إىل  الرشيد، 
انصرف  ثم  معه،  ومحله  احلج 
على طريق البصرة فحبسه عند 
أشخصه  ثم  جعفر،  بن  عيسى 
إىل بغداد فحبسه عند السندي 
يف   )Q( فاستشهد  شاهك،  بن 
مقربة  يف  ببغداد  ودفن  حبسه، 

قريش. 
أخرى  مناســــــــــــــــــبات  وهناك 
السابقة  السنة  يف  ذكرناها 

نذكرها بشكل خمتصر:
يف  املبارك  الفــــــــــــــطر  عيد   *

األول منه.
* غزوة اخلندق يف الثالث وقيل 

السابع عشر منه سنة 5هـ.

منه  الرابع  يف  حنني  غزوة   *

سنة8هـ.
 )K(هدم قبور أئمة البقيع *

يف الثامن منه سنة 1344هـ.
* غزوة أحد وشهادة احلمزة 

سنة  منه  عشر  اخلامس  يف 
3هـ.

املؤمنني  ألمري  الشمس  رد   *

)Q( يف اخلامس عشر منه يف 
املدينة املنورة مبسجد الفضيخ 
املعروف مبسجد رد الشمس.

يف  القينقاع  بين  غزوة   *

اخلامس عشر منه.
 )Q( شهادة اإلمام الصادق *

منه  والعشرين  اخلامس  يف 
سنة 148هـ.

السرب، ويصوم نهاره ويقوم ليله، 
وكان خيرج مسترتًا فيزور القرب 
الطريق،  وبينهما  لقربه،  املقابل 
ولد  من  رجل  قرب  هو  ويقول: 
موسى بن جعفر )Q(، فلم يزل 
ويقع  السرب،  ذلك  إىل  يأوب 
خربه إىل الواحد بعد الواحد من 
شيعة آل حممد)Q( حتى عرفه 

أكثرهم. 
فلما  العظيم  السيد عبد  مرض 
يف  ُوجد  لُيغسل  وُجرّد  مات 
نسبه:  ذكر  فيها  رقعة،  جيبه 
)أنا أبو القاسم عبد العظيم بن 
عبد اهلل بن علي بن احلسن بن 
زيد بن احلسن بن علي بن  أبي 

 .)Q(طالب
العطار،  بن حييى  وروى حممد 
احلسن  أبي  على  دخل  عمن 
علي بن حممد اهلادي )Q( من 
على  دخلت  قال:  الري،  أهل 
 ،)Q( العسكري  احلسن  أبي 
زرت  قلت:  كنت؟  أين  فقال: 
لو  إنك  أما  قال:   ،)Q(احلسني
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قال أمير المؤمنين )(: )إن رغبتم في الفوز وكرامة اآلخرة فخذوا من الفناء للبقاء(.

امسه وكنيته ونسبه: 
هو سهل بن حنيف بن وهب بن 
ثعلبة بن جمدعة  بن  العكيم 
بن احلرث بن عمر بن خناس 
بن عوف بن عمرو بن عوف بن 

مالك بن األوس.
كنيته: أبو سعيد.

صحبته: 
أسلم والنيب )O( يف مكة، 
وشهد مع النيب )O( مشاهده 

النقباء  من  كان  كلها، 
العرفاء[  من  الرئيس  ]النقيب: 
اختارهم  الذين  عشر  االثين 
العقبة  ليلة   )O(اهلل رسول 
 )Q( الثانية بإشارة من جربائيل
نقباء أُلّمته، كعّدة نقباء نيّب اهلل 
األحكام  تهذيب   .)Q( موسى 

للشيخ الطوسي: ج3، ص318.
جوانب من حياته: 

كان يف طليعة فرسان املسلمني 
وأبطاهلم، انضم إىل أمري املؤمنني 

األعظم  الرسول  وفاة  بعد   )Q(
ثم  املدينة،   )Q( وواّله   ،)O(
واله على فارس،  وشهد مع أمري 
وكان  صفني،   )Q( املؤمنني 
من  كان  ثم  القادة،  من  فيها 

شرطة اخلميس.
وكان مّمن »ثبت مع رسول اهلل 
انكشف  حني  ُأحد  يوم   )O(
الناس، وبايعه على املوت، وجعل 
 ،)O( ينضح يومئٍذ بالنبل عنه

الذيـن مضـوا على منهـاج نبّيهـم )O(، ولـم يغـرّيوا، ومل يبّدلوا 
مثل:... سهل بن حنيف... وأمثاهلم رضي اهلل عنهم، ورمحة اهلل عليهم

Q قال اإلمام الرضا
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قال أمير المؤمنين )(: )إن كان في الغضب االنتصار ففي الحلم حسن العافية(.

وأنت امرأة مسلمة ال زوج لك؟ 
بن  حنيف  بن  سهل  هذا  قالت: 
ال  امرأة  أّني  عرف  قد  واهب، 
أحد لي، فإذا أمسى عدى على 
أوثان قومه فكسرها ثم جاءني 

بها فقال: احتطيب بهذا(.
ذلك  يأثر   )Q( علي  فكان 
بن  سهيل  أمر  من  به(  )حيدث 
حنيف حني هلك عنده بالعراق. 
تاريخ الطربي بن جرير الطربي: 

ج2، ص107.
موقفه من خالفة أبي بكر: 

عشر  االثين  من   )( كان 
املسجد  يف  قاموا  الذين  رجاًل 
 ،)O( النيب وفاة  بعد  النبوي 
يف  املنرب  بكر  أبو  رقى  حينما 
أّول مجعة له، فوعظوه وخّوفوه 
من اهلل سبحانه وتعاىل، ودافعوا 
 )Q( علي  اإلمام  أحّقية  عن 
باخلالفة حيث قال: )أشهد أّني 
قال   )O( اهلل  رسول  مسعت 
بعدي  من  إمامكم  املنرب:  على 
علي بن أبي طالب، وهو أنصح 
للشيخ  اخلصال  أُلّميت(.  الناس 

الصدوق: ص465.
الناس،  )أّيها  ُأخرى:  رواية  ويف 
بعدي،  من  إمامكم  علي  هذا 
ووصيي يف حياتي وبعد وفاتي، 
وعدي،  ومنجز  ديين،  وقاضي 
وأّول َمن يصافحين على حوضي، 
فطوبى مَلن اّتبعه ونصره، والويل 
مَلن ختّلف عنه وخذله( االحتجاج 

للشيخ الطربسي: ج1،ص103.

وفاته: 
مبدينة  عام38   )( ُتويّف 
وقام  فيها،  وُدفن  الكوفة 
اإلمام علي)Q( بتكفينه، فعن 

قال:  األنصاري  مريم  أبي 
يقول:   )Q( جعفر  أبا  مسعت 
بن  عليًا)Q( كّفن سهل  )إّن 
حربة(  أمحر  برد  يف  ُحنيف 
العاملي:  للحر  الشيعة  وسائل 
ج3، ص7، كما قام بالصالة 
 )Q( َّعليه، فَعْن َأِبي َعْبِد اهلل
 )Q( َأِمرُي املُْؤِمِننَي َ َقاَل: )َكربَّ
وَكاَن  ُحَنْيٍف  ْبِن  َسْهِل  َعَلى 
ُثمَّ  َتْكِبرَياٍت  َس  مَخْ َبْدِرّيًا 
 َ َوَضَعه وَكربَّ ُثمَّ  َساَعًة  َمَشى 
َفَصَنَع  ُأْخَرى  َسًة  مَخْ َعَلْيه 
سًا  مَخْ َعَلْيه   َ َكربَّ َحتَّى  َذِلَك 
الكــــــايف  َتْكِبرَيًة(  وِعْشِريَن 
للشيخ الكليين: ج3، ص186، 
وقال اإلمام الصادق )Q(: )مّلا 
 )Q( املؤمنني  أمري  مات جزع 
األنوار  حبار  شديدًا(  جزعًا 

للمجلسي: ج78، ص376.
واحلمد هلل رب العاملني.

)نّبلوا  حقه:  يف   )O( فقال 
نهج  شرح  سهل(  فإّنه  سهاًل 
البالغة البن أبي احلديد: ج14، 

ص252.
 )O( اهلل  لرسول  حديث  ومن 
)...لقد   :)Q( املؤمنني  أمري  مع 
سهل  اليوم  القتال  معك  صدق 
بن حنيف(. أعيان الشيعة السيد 

حمسن األمني: ج7، ص322.
وكان من الذين وصفهم اإلمام 
الرضا)Q( بقوله: )الذين مضوا 
ومل   ،)O( نبّيهم  منهاج  على 
يغرّيوا، ومل يبّدلوا مثل:... سهل 
رضي  وأمثاهلم  حنيف...  بن 
عليهم(  اهلل  ورمحة  عنهم،  اهلل 
عيون أخبار الرضا )Q( للشيخ 

الصدوق: ج2، ص134.
 :)( من مكارمه

طاهرة،  خرّية  نفوس  هناك 
سارعت من حني دخوهلا اإلسالم 
وحتصيل  املكارم،  مجع  إىل 
على قصب  الفضائل، فحصلت 
ويف  املعالي،  شتى  يف  السبق 
حنيف  بن  سهل  هؤالء  طليعة 
األيام  ففي  عليه،  اهلل  رضوان 
األوىل للهجرة شهد أمري املؤمنني 
مشهدًا  الصحابي  هلذا   )Q(
)كانت   :)Q( قال  كرميًا، 
فرأيت  هلا،  زوج  ال  امرأة  بقبا 
الليل،  جوف  يف  يأتيها  إنسانًا 
فتخرج  بابها،  عليها  فيضرب 
إليه فيعطيها شيئًا معه فتأخذه، 
يا  هلا:  فقلت  لشأنه،  فاسرتبت 
أمة اهلل من الذي يضرب عليك 
إليه  فتخرجني  ليلة  كل  بابك 
ما هو،  أدري  فيعطيك شيئًا ال 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن استطعت أن ال يكون بينك وبين اهلل ذو نعمة فافعل(.

مــن  أن  مبعنــى  القــدرة،  هــي  اإلرادة 
واإلرادة  أراد،  مــا  علــى  قــدر  أراد 
مــا  فعــل  أراد  فمــن  الفعــل،  هــي 
 :Q الصــادق  اإلمــام  فعــن  أراد، 
قويــت  عمــا  بــدن  ضعــف  )مــا 
ص53،  ج1،  الوســائل،  النيــة(  عليــه 
وحيــاة  احليــاة،  قلــب  هــي  واإلرادة 
اإلرادة،  وجــدت  فــإذا  القلــب، 
أيضــًا،  لتنفيذهــا  اآلليــة  وجــدت 
يصعــب   ال  والصــرب  اإلرادة  فمــع 
حتــى  يتحقــق  ال  وبدونهــا  شــيء، 

الســهل. الشــيء 
األفــراد  جنــاح  مــدى  حيــدد  مــا  إن 
لديهــم،  اإلمكانــات  كثــرة  ليــس 
فكــم  فيهــم،  اإلرادة  قــوة  بــل 
كافــة  هلــم  تهيــأت  أشــخاص  مــن 
لضعــف  فخســروها  النجــاح  وســائل 
أشــخاص  مــن  وكــم  إرادتهــم؟ 
الفقــر  مــن  صعبــة  ظروفــا  عاشــوا 
بقــوة  جمدهــم  فصنعــوا  والعــوز، 

دتهــم؟ را إ
ألنــه  مصيـــــره  ســيد  اإلنســـــــان  إن 
باقــي  خبــالف  إرادتــه،  ســيد 
ميتــاز  اإلنســان  وإمنــا  املوجــودات، 
إن  حيــث  التوجيــه،  ذاتــي  بأنــه 
حياتــه،  دفــة  يوجــه  أن  باســتطاعته 
يعــّدل  وأن  ملســتقبله،  خيطــط  وأن 
لــه  يتبــدل  حســبما  خططــه  يف 
ســياق  يف  جديــدة  ظــروف  مــن 
أســباب  مــن  اإلرادة  ألن  عملــه، 
النــاس  فــإن  اإلنســان،  امتيــاز 
غــري  فيهــا،  متســاوين  يولــدون 
أقويــاء  بعضهــم  جيعــل  الــذي  أن 
فيهــا  ضعفــاء  وآخريــن  اإلرادة  يف 
البعــض  يلقــاه  مبــا  يرتبــط  إمنــا 
مــن  خيوضونــه  ومــا  خــربات،  مــن 
قــوَي  أحدهــم  فيصــري  جتــارب، 

ضعيفــا. واألخــر  اإلرادة، 
كّمــا  تولــد،  حينمــا  متتلــك  فأنــت 
متتلــك  كمــا  اإلرادة،  مــن  أوليــًا 

والعاطفــة  العقــل  مــن  أوليــًا  كّمــا 
حصلــت  فــإذا  وغريهــا،  والضمــري 
واعتنيــت  ســليمة،  إرادة  علــى 
فــرتة  بعــد  ســتصبح  بتنميتهــا 
أهملتهــا  إذا  أمــا  إرادتــك،  يف  قويــًا 

وتضعــف. ختــور  فســوف 
عشــرات  اإلرادة  نســتخدم  إننــا 
فنختــار  الواحــد،  اليــوم  يف  املــرات 
هــذا  ونقــرر  ذاك،  ونرفــض  هــذا 
فليســت  وهكــذا  ذاك،  مــن  بــداًل 
يف  ونــادرًا  عزيــزًا  أمــرًا  اإلرادة 
اســتخدام  أن  غــري  العاديــة،  حياتنــا 
شــيء،  عاديــة  قضايــا  يف  اإلرادة 
أهــداف  لتحقيــق  واســتخدامها 

أخــر. شــيء  كبــرية 
القويــة،  اإلرادة  مــن  نقصــده  والــذي 
يف  اإلرادة  قــوى  حنّشــد  أن  ليــس 
والبســيطة،  التافـــــــــــهة،  املســائل 
الصبــاح  قهــوة  بــني  االختيــار  مثــل 
إىل  الذهــاب  بــني  أو  والشــاي، 
املقصــود  بــل  وذاك،  املطعــم  هــذا 
إىل  يــؤدي  توجيهــًا  اإلرادة  نوّجــه  أن 
األعمــال،  وإجنــاز  اآلمــال،  حتقيــق 
الســيطرة  يتطلــب  الــذي  األمــر 
إىل  نشــاطاتها  وتوجيــه  الــذات  علــى 

احملــددة.. األهــداف 
حتــدث  الــيت  "العزميــة"  هــي  وتلــك 
بقولــه:  الكريــم  القــرآن  عنهــا 
اهللَِّ  َعَلــى  ْل  َفَتــَوكَّ َعَزْمــَت  َفــِإَذا 
ســورة    ِلــنيَ املَُتَوكِّ ــبُّ  حُيِ اهللََّ  ِإنَّ 
وبقولــه:  آيــة159،  عمــران:  آل 
َفــِإنَّ  َوَتتَُّقــوا  وا  َتْصــرِبُ َوِإْن    ...
ســورة   اأُلُمــوِر َعــْزِم  ِمــْن  َذِلــَك 
ذاتهــا  وهــي  آيــة186،  عمــران:  آل 
 )Q( آدم  أبينــا  عنــد  ضعفــت  الــيت 
احملرمــة  الشــجرة  مــن  فــأكل 
وجــل:  عــز  اهلل  عنهــا  فقــال  عليــه، 
َقْبــُل  ِمــْن  آَدَم  ِإىَل  َعِهْدَنــا  َوَلَقــْد 

ســورة   َعْزمــًا َلــُه  ــْد  جَنِ َومَلْ  َفَنِســَي 
آيــة115. طــه: 

إمضــاء  هــي  اإلرادة  فــإن  وهكــذا 
واالعتــداد  الشــكيمة  وقــوة  العــزم، 
الشــهوات  علــى  والســيطرة  بالنفــس 
عــن  فيهــا  والتحكــم  واالنفعــاالت 
أمــور  وهــي  وتفكــري،  وعــي 
حيصــل  أن  فــرد  ألي  ميكــن 
اجلميــع  متنــاول  يف  فهــي  عليهــا، 
يف  أيضــًا  عكســها  أن  كمــا 
العزميــة  فطريــق  اجلميــع،  متنــاول 
الوهــن  طريــق  هــو  كمــا  مفتــوح 
أن  غــري  والرتاجــع،  والضعــف 
الطريــق،  هــذا  يســلك  البعــض 
الطريــق  يســلك  األخــر  والبعــض 

اآلخــر..
شــيء،  كل  يف  تتحكــم  اإلرادة،  إن 
تســتطيع  فأنــت  نفســها،  فيهــا  مبــا 
نفســها،  بــاإلرادة  إرادتــك  تقــوي  أن 

أخــر.. بشــيء  وليــس 
االنتصــار  كســب  فــإن  ولذلــك 
بــاإلرادة.. النجــاح  باإلرادة..وإحــراز 
بــاإلرادة.. الدنيــا  علــى  واحلصــول 

يقــول  بــاإلرادة..،  اآلخــرة  واكتســاب 
ُيــِرْد  ..َوَمــْن  وجـــــــــل:  عــــــــــز  اهلل 
ســورة   ..ِمْنَهــا ُنْؤِتــِه  اآلِخــَرِة  َثــَواَب 
اهلل  ويقــول  آيــة145،  عمــران:  آل 
َوَســَعى  اآلِخــَرَة  َأَراَد  َوَمــْن  تعــاىل: 
َفُأْوَلِئــَك  ُمْؤِمــٌن  َوُهــَو  َســْعَيَها  هَلَــا 
.ســورة  َمْشــُكورًا  َســْعُيُهْم  َكاَن 

آيــة19. اإلســراء: 
ليســت  اإلرادة  أن  يف  شــك  وال 
هــو  بــل  التمــين،  أو  امليــل،  جمــرد 
داخلــي،  جبهديــن:  املمتــزج  القصــد 
ميلــك  شــخص  فــكل  وخارجــي، 
اإلرادة  يف  التحكــم  علــى  القــدرة 
باالجتــاه  حتريكهــا  خــالل  مــن 

العقــل. بــه  حيكــم  الــذي 

اإلنسان سيد مصريه ألنه سيد إرادته
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قال أمير المؤمنين )(:)إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما علمت فاعمل(.

إنســان  إىل  فيــه  حنتــاج  زمــن  يف 
واملبــادئ  بالفضيلــة  متســلح 
الــيت  مهمتــه  ليــؤدي  الســامية، 
األرض. علــى  وجــد  أجلهــا  مــن 

اجملتمــع  نــــــــــــــــواة  هــي  واألســرة 
زوجيــة  عالقــة  مــن  تنشــأ 
أســــــــــــــــــاسها  ويكــون  شــرعية، 
والتــــــــــــــــــــــــعاون  والرمحــة  املــودة 
واحملافظــة  الزوجـــــــــــــني  وإحصــان 
اخلليــة  وهــي  اإلنســان،  علــى 
تتكــون  إذ  للمجتمــع،  األساســية 
بينهــم  جتمــع  أشــخاص  مــن 
كالصلــة  خمـــــــــــــــــــــتلفة  روابــط 
القرابــة،  وصـــــــــــــــــــــــلة  الزوجيــة 
أيضــا. مشتــــــــــــــركة  ومصــاحل 

أهمية البيت:
يف  البالغــة  أهميتــه  وللبيــت 
حتّقــق  طريقــه  فمــن  الرتبيــة، 
آثارهــا  االجتماعيــة  البيئــة 
فبفضلــه  األطفــال،  يف  الرتبويــة 
أمتهــم،  تقاليــد  إليهــم  تنتقــل 
اخللقــي،  وعرفهــا  ونظمهــا، 
وفضائلهــا،  وآدابهــا  وعقائدهــا 
أحرزتــه  ممــا  وكثــري  وتارخيهــا، 
الشــؤون،  خمتلــف  يف  تــراث  مــن 
هــذه  أداء  يف  املنــزل  ــق  ُوفِّ فــإن 
البيئــة  حققــت  اجلليلــة  الرســالة 
يف  البليغــة  آثارهــا  االجتماعيــة 
فــإن  املنــزل،  فســد  وإن  الرتبيــة، 
تكــون  وال  يفســد،  حتمــا  الطفــل 
إن  حمرتمــة،  شــخصية  أيــة  لــه 
دور  مــن  بأكثــر  يقــوم  املنــزل 
املنبــع  فهــو  الطفــل،  حيــاة  يف 
واحلنــان،  للعطــف  الطبيعــي 
املطمئنــة  حياتــه  يســتمد  فمنــه 
اإلســالم  عــين  وقــد  اهلادئــة، 
بــأن  فأمــر  خاصــة  عنايــة  بــه 
واملــودة،  احملبــة  فيــه  تســود 

واجتنــاب  الكــــــــــــــلفة،  وتــرك 
فــإن  ومــّره،  القــول  هجــر 
تكّيــف  يف  عميقــًا  أثــرًا  لذلــك 
البيــت  يوفــق  مل  وإذا  الطفــل، 
الطفــل  فــإن  مهمتــه،  ألداء 
خطــرية،  باحنرافــات  يصــاب 
شــعوره  علــى  القضــاء  منهــا 
ثقتــه  وحتطـــــــــــــــــــيم  باألمــن، 
ممــا  ذلــك  وغــري  بنفســه، 
النفــس. علمــاء  عليــه  نــص 

العالقة بني أفراد األسرة:
علــى  حياتهــا  يف  األســرة  تعتمــد 
وحســن  والتكافــل  الرتابــط 
احلســنة،  والرتبيــة  املعاشــرة 
اآلفــات  ونبــذ  اخللــق  وحســن 
الــيت  تلــك  وهــي  االجتماعيــة، 
القائــم  التكافــل  علــى  تبنــى 
التماســك  مــن  أســاس  علــى 
الواحــدة  األســرة  أفــراد  بــني 
تفاهــم  علــى  يــدل  وهــذا 

األســرة. أفــراد 
دور األسرة يف اجملتمع:

اخلليــة  باعـــــــــــــتبارها  األســرة 
اجملتمــع،  يف  األساســية 
بــه  يتصــف  مــا  تعكــس 
متاســك  ومــن  حركيــة  مــن 
أو  قــوة  ومــن  تفــكك،  أو 
ختلــف،  أو  تقــدم  ومــن  ضعــف 
متــد  الــيت  تلــك  هــي  فاألســرة 
الفئــات  مبختلــف  اجملتمــع 
فيــه  تؤّثــر  فهــي  النشــيطة 
يصلــح  فبصالحهــا  بــه  وتتأثــر 
يفســد. وبفســادها  اجملتمــع 

األولـى  اخلــلية  األســــرة 
للمجتمع: ح1

األســرة  نظــام  اإلســالم  أقــام 
مــع  تتفــق  ســليمة  أســس  علــى 
مــع  وتتفــق  احليــاة  ضــرورة 
وســلوكهم،  النــاس  حاجــات 
مــن  العائليــة  الغريــزة  واعتــرب 
منحهــا  الــيت  الذاتيــة  الغرائــز 
تعــاىل:  قــال  لإلنســان  اهلل 
ِمــْن  َلُكــْم  َخَلــَق  َأْن  آَياِتــِه  َوِمــْن 
ِإَلْيَهــا  َأنُفِســُكْم َأْزَواجــًا ِلَتْســُكُنوا 
ِإنَّ  ــًة  َوَرمْحَ َمــَودًَّة  َبْيَنُكــْم  َوَجَعــَل 
 ــُروَن َيَتَفكَّ ِلَقــْوٍم  آلَيــاٍت  َذِلــَك  يِف 
فهــذه  آيــة21،  الــروم:  ســورة 
عليهــا  ُفِطــر  الــيت  الظاهــرة 
تكوينــه  بــدء  منــذ  اإلنســان 
نعمــه  ومــن  تعــاىل  اهلل  آيــات  مــن 

عبــاده. علــى  الكــربى 
تعريف األسرة:

األوىل  اخلليــة  هــي  األســرة 
احمليــط  وهـــــــــــــــــــي  للمجتمــع، 
منــه  يكتســب  الــذي  الصغــري 
مــن  فاضــل  هــو  مــا  اإلنســان 
يفــرح  جتعلــه  وأخــالق  ســلوك 
كمــا  حولــه،  مــن  وُيســعد  هــو 
مــن  اإلنســان  يكتســب  قــد 
ســيء  هــو  مــا  األســري  حميطــه 
َيشــقى  جيعلــه  مــا  األخــالق  مــن 

حولــه. مــن  وُيشــقي 
االنطــالق  نقطــة  هــي  فاألســرة 
االهتمــام  جيــب  الــيت  املهمــة 
نبــين  أن  أجــل  مــن  أوال  بهــا 
العطــاء  علــى  قــادرا  قويــا  جيــال 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 � اْلَكْوَثــَر  َأْعَطْيَنــاَك  ِإنَّــا 
ِإنَّ   � ــْر  َواحْنَ ِلَربِّــَك  َفَصــلِّ 
ســورة   ُاأَلْبــرَت ُهــَو  َشــاِنَئَك 

.3 -1 يــة آ : ثر لكو ا

قليُلَك ال ُيقاُل له قليُل:
اهلل  أّن  تفيــد  املباركــة  الســورة 
نبيَّــه  خاطــب  وتعــاىل  تبــارك 
بــال  وآلــه  عليــه  اهلل  صّلــى 
ومدافعــًا  حبيَبــه  ــرًا  ُمبشِّ واســطة، 
لــه  وضامنــًا  لــه  نــًا  وحمصِّ عنــه 
ذاتــه  الوقــت  ويف  الكوثــر، 
شــانئه  قامعــًا  عــدوَّه  رادعــًا 
األبديــة،  باألبرتيــة  عليــه  قاضيــًا 
أن  الروايــات  اســتفاضت  وقــد 
فيمــن  نزلــت  إمنــا  الســورة 
مــا  بعــد  بالبــرت   )O(عابــه
اهلل. وعبــد  القاســم  ابنــاه  مــات 

وجــّل  عــّز  اهلل  أّن  الدوالبــي:  روى 
رســول  ابــَن  القاســم  قبــض  ملّــا 
قــد  املشــركون:  قــال   )O( اهلل 
ابنــه!  ِمــن  أبــرَت  حممــٌد  أصبــح 
إّنــا  نبّيــه:  علــى  اهلل  فأنــزل 
ِعَوضــًا  الكوثــر  أعطينــاك 
القاســم.الذرّية  يف  مصيبتــه  مــن 
ص67،  للدوالبــي:  الطاهــرة 
وائــل  بــن  العــاص  إّن  وقيــل: 
عنــد   )O( اهلل  رســول  التقــى 
وأنــاٌس  وحتّدثــا،  املســجد  بــاب 
املســجد،  يف  جلــوٌس  قريــٍش  مــن 

َمــن  قالــوا:  العــاص  دخــل  فلّمــا 
معــه؟  تتحــدث  كنــَت  الــذي 
أبــرَت  فســّماه  األبــرت!  ذلــك  قــال: 
»عبــد  أمُســه  ولــٌد  لــه  كان  ألّنــه 
فمــات،  خدجيــة  مــن  وكان  اهلل« 
غــريه،  ابــٌن  لــه  يكــن  ومل 
يكــن  مل  َمــن  يســّمون  وكانــوا 
الســعادة:  بيــان  أبــرت.  ولــٌد:  لــه 

ص278. ج4، 
قضــاه  الــذي  ولكــّن  أجــل.. 
لعنــه  العــاص  أّن  ذلــك  بعــد  اهلل 
وُعــِرف  األبــرت،  هــو  أصبــح  اهلل 
أّنــه  ذاك  بعــَد   )O( اهلل  رســول 
نزلــت  وقــد  الكوثــر..  صاحــُب 
ُمْنبئــة  مبّشــرة  ســورة  فيــه 
واحلــّظ  الكثــري،  باخلــري  لــه 
العاملــني  يف  أحــٌد  ليــس  الوفــري، 
ومنــاًء  ووفــرًة  بركــًة  نوالــه  نــال 

ممتــّدًا. ونــورًا 

إعجاز السورة:
الواقــع  يف  تتضمــن  والســورة 
عــن  واحلديــث  بالغيــب  اإلنبــاء 

. ملســتقبل ا
عــن  تتحــدث  أوال  فهــي 
للنــيب   الكثــري  اخلــري  إعطــاء 
وهــذا  الكوثــر(  )أعطينــاك 
بصـــــــيغة  جـــــــــــــــــــــــاء  وإن  الفعــل 
املســتقبل  يعــين  قــد  املاضــي، 
اخلــري  وهــذا  الوقــوع،  احلتمــي 
االنتصــارات  كل  يشــمل  الكثــري 

أحرزتهــا  الــيت  والنجاحــات 
بعــد،  فيمــا  اإلســالمية  الدعــوة 
عنــد  متوقعــة  كانــت  مــا  وهــي 

مكــة. يف  الســورة  نــزول 
ختــرب  الســورة  أخــرى،  جهــة  مــن 
يبقــى  ال  ســوف  بأنــه  النــيب 
ذريتــه  إن  بــل  عقــب،  بــدون 
مــن  وهــم  اآلفــاق،  يف  ستنتشــر 
فاطمــة  الصديقــة  بنتــه  نســل 
األرض  ملــؤا  الذيــن  الزهــراء، 

بعــض. مــن  بعضهــا  ذريــة 
الســورة  ختــرب  ثالثــة،  جهــة  ومــن 
وهــذه  األبــرت،  هــو  عــدوه  بــأن 
فــال  أيضــا،  حتققــت  النبــوءة 
أميــة  بنــو  اليــوم،  لعــدوه  أثــر 
عــادوا  الذيــن  العبــاس  وبنــو 
ال  نســل  ذا  كانــوا  وأبنــاءه  النــيب 
اليــوم  يبــق  ومل  عــدده،  حيصــى 

يذكــر. شــئ  منهــم 
اكتســبت  اجلليلــة  ســورته  وحّتــى 
روى  حيــث  كثــريًا،  خــريًا  بــه 
أبــي  عــن  الصــدوق  الشــيخ 
 )Q(الصــادق اإلمــام  أّن  بصــري 
قراءتــه  كانــت  )َمــن  قــال: 
يف  الكوثــَر(  َأعَطينــاَك  )ِإّنــا 
اهلل  ســقاه  ونوافلــه،  فرائضــه 
القيامــة،  يــوَم  الكوثــر  مــن 
اهلل  رســول  عنــد  حمّدثــه  وكان 
ثــواب  طوبــى(  أصــل  يف   )O(

ص155. للصــدوق:  األعمــال 

نفحات.. من ُسورة الكوثر:

قال أمير المؤمنين )(: )إن سمت همتك الصالح الناس فابدأ بنفسك فإن تعاطيت إصالح غيرك ونفسك فاسدة فهو أكبر عيب(.



25

ص
ص

الق
ن 

س
اح

حســودًا،  كنــُت  إنــي  الثانــي: 
أشــرب  كنــت  إنــي  الثالــث: 
مــرٍض  بســبب  وذلــك  اخلمــر، 
الطبيــب  كان يفَّ وقــد أوصانــي 
يف  اخلمــر  مــن  قــدح  بشــرب 
كل عــام، وقــال: إن مل تشــرب 
لعلتــك،  شــفاء  فــال  ذلــك 
تبعــًا  اخلمــر  أشــرب  فكنــت 
األمــور   وهــذه  الطبيــب،  لقــول 
يف  الســبب  كانــت  الثالثــة، 
اآلخــرة  منــازل  عاقبــيت.  ســوء 
ص19،  القمــي:  عبــاس  للشــيخ 
هــذه  مــن  واحــد  كل  ويكفــي 
يف  وحدهــا  الثالثــة  األمــور 
نســتجري   - الفــرد  عاقبــة  ســوء 
اذا  فكيــف   - ذلــك  مــن  بــاهلل 
َبِصــرٍي  َأِبــي  فَعــْن  اجتمعــت، 
اْلَعْبِديَّــُة  َخاِلــٍد  ُأمُّ  )َدَخَلــْت  َقــاَل: 
وَأَنــا   )Q( اهللَّ َعْبــِد  َأِبــي  َعَلــى 
ِفــَداَك  ُجِعْلــُت  َفَقاَلــْت:  ِعْنــَده، 
يِف  َقَراِقــُر  َيْعرَتِيــيِن  ِإنَّــه 
َأْعــاَلِل  َعــْن  َفَســَأَلْته  َبْطــيِن، 

وَقــْد  وَقاَلــْت:  النَِّســاِء، 
اْلِعــَراِق  َأِطبَّــاُء  ِلــي  َوَصــَف 
وَقــْد  ــِويِق  ِبالسَّ النَِّبيــَذ 
َكَراَهَتــَك  وَعَرْفــُت  َوَقْفــُت 
َأْســَأَلَك  َأْن  َفَأْحَبْبــُت  َلــه، 
هَلَــا:  َفَقــاَل  َذِلــَك،  َعــْن 
ُشــْرِبه؟  َعــْن  َنُعــِك  مَيْ وَمــا 
ِديــيِن  َقلَّْدُتــَك  َقــْد  َقاَلــْت: 
ِحــنَي  وَجــلَّ  َعــزَّ  اهللَّ  َفَأْلَقــى 
ْبــَن  َجْعَفــَر  َأنَّ  َفُأْخــرِبُه  َأْلَقــاه 
وَنَهاِنــي،  َأَمَرِنــي   )Q( ــدٍ  مَّ حُمَ
َأاَل  ــٍد  مَّ حُمَ َأَبــا  َيــا  َفَقــاَل: 
وَهــِذه  املَــْرَأِة  َهــِذه  ِإىَل  َتْســَمُع 
َلــكِ  آَذُن  اَل  واهللَّ  اَل  املََســاِئِل، 
َتُذوِقــي  واَل  ِمْنــه،  َقْطــَرٍة  يِف 
َتْنَدِمــنَي  ــا  َ َفِإمنَّ َقْطــَرًة،  ِمْنــه 
َهاُهَنــا،  َنْفُســِك  َبَلَغــْت  ِإَذا 
َحْنَجَرِتــه،  ِإىَل  ِبَيــِده  وَأْوَمــَأ 
أَفِهْمــِت،  َثاَلثــًا،  َيُقوهُلَــا 
ج6،  الــكايف:  َنَعــْم(  َقاَلــْت: 
وإياكــم  اهلل  رزقنــا  ص413، 
حبــق  اخلامتــة  حســن 
الطاهريــن  وآلــه  حممــد 

العاملــني. رب  هلل  واحلمــد 

تالمــذة  مــن  تلميــذًا  إّن  قيــل: 
وكان   - عيــاض  بــن  الفضيــل 
 - تالمذتــه  أعلــم  مــن  ُيعــّد 
دخــل  الوفــاة  حضرتــه  ملــا 
عنــد  وجلــس  الفضيــل  عليــه 
ســورة  يقــرأ  وأخــذ  رأســه، 
التلميــذ  بذلــك  فــإذا  يــس، 
تقــرأ  ال  لــه:  يقــول  احملتضــر، 
واســتجاب  الســورة،  هــذه 
القــراءة،  عــن  وتوقــف  االســتاذ 
إاّل  إلــه  ال  قــل:  للتلميــذ:  وقــال 

اهلل. 
بــريء  ألنــي  أقوهلــا،  ال  قــال: 
مــات  ثــم  بــاهلل(  )والعيــاذ  منهــا 
فعجــب  احلــال،  هــذه  علــى 
ومضــى  ذلــك،  مــن  الفضيــل 
منــه،  خيــرج  ومل  منزلــه  إىل 
املنــام  يف  تلميــذه  رأى  الليــل  ويف 
جهنــم...  إىل  ُيســَحُب  وهــو 
كنــَت  الفضيــل:  لــه  فقــال 
جــرى  فمــاذا  تالمذتــي،  اعلــم 
وختــم  املعرفــة  اهلل  ســلبك  حتــى 
قــال:  العاقبــة؟  بســوء  لــك 
أمــور:  ثــالث  ذلــك  ســبب 
مّنامــًا،  كنــُت  إنــي  األول: 

العديلة وسوء العاقبة

قال أمير المؤمنين )(:)إن عقلت أمرك أو أصبت معرفة نفسك فأعرض عن الدنيا وازهد فيها فإنها دار األشقياء وليست بدار السعداء، بهجتها زور وزينتها غرور وسحائبها منقشعة ومواهبها مرتجعة(.
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قال أمير المؤمنين )(:)إن اتقيت اهلل وقاك وإن أطعت الطمع أرداك(.

قال تعالى: َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن )سورة األنفال: آية 3(. 
عن أمري املؤمنني علي )Q( أن رسول اهلل )O( قال: )يدفع بالصدقة الداء والدبيلة -)الدبيلة: داء يف اجلوف 
من فساد جيتمع فيه وكأنها قرحة(-، والغرق واحلرق واهلدم واجلنون حتى عد )O( سبعني نوعا من البالء(. 
وعن أبي جعفر حممد بن علي )Q( أنه قال: )كان يف بين إسرائيل رجل له نعمة، ومل يرزق من الولد غري واحد، 
وكان له حمبا، وعليه شفيقا، فلما بلغ مبلغ الرجال، زوجه ابنة عم له، فأتاه آت يف منامه فقال: إن ابنك هذا 
ليلة يدخل بهذه املرأة ميوت، فاغتم لذلك غما شديدا وكتمه، وجعل يسوف بالدخول حتى أحلت امرأته عليه 
وولده وأهل بيت املرأة فلما مل جيد حيلة استخار اهلل وقال لعل ذلك كان من شيطان، فأدخل أهله عليه، وبات 
ليلة دخوله قائما وينتظر ما يكون من ابنه حتى إذا أصبح غدا عليه فأصابه على أحسن حال، فحمد اهلل وأثنى 
عليه، فلما كان الليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه يف منامه فقال: إن اهلل عز وجل دفع عن ابنك، وأنسأ أجله 

مبا صنع بالسائل.
فلما أصبح غدا على ابنه فقال: يا بين هل كان لك صنيع صنعته بسائل يف ليلة ابتنائك بامرأتك؟ قال: وما 
أردت من ذلك؟ قال: ختربني به، فاحتشم منه فقال: البد من أن ختربني باخلرب، قال: نعم ملا فرغنا مما كنا 
فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثرية من الطعام، وأدخلت إلي املرأة، فلما خلوت بها ودنوت منها، وقف 
سائل بالباب، فقال: يا أهل الدار واسونا مما رزقكم اهلل فقمت إليه فأخذت بيده، وأدخلته وقربته إىل الطعام، 
وقلت له: كل، فأكل حتى صدر، وقلت: ألك عيال؟ قال: نعم، قلت: فامحل إليهم ما أردت فحمل ما قدر عليه، 
وانصرف وانصرفت أنا إىل أهلي، فحمد اهلل أبوه وأخربه باخلرب( )حبار األنوار للعالمة اجمللسي: ج93، ص24(. 

الصدقة وآثارها على المتصدق






