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1- قال أبو بصري: » قلت يومًا للباقر )Q(: أنتم ورثة رسول اهلل O؟ قال: نعم، قلت: ورسول اهلل 
 وارث األنبياء مجيعهم ؟ قال: وارث مجيع علومهم. قلت: وأنتم ورثتم مجيع علوم رسول اهلل O ؟

قال: نعم، قلت: فأنتم تقدرون أن حتيوا املوتى وتربئوا األكمه واألبرص وختربوا الناس بام يأكلون 
وما يدخرون يف بيوهتم ؟ قال: نعم نفعل ذلك بإذن اهلل تعاىل، ثم قال: ادن مني يا أبا بصري - وكان 
واجلبل  السامء  فأبرصت  وجهي،  عىل  بيده  فمسح  منه  فدنوت  قال:   - النظر  مكفوف  بصري  أبو 
 واألرض، فقال: أحتب أن تكون هكذا تبرص، وحسابك عىل اهلل ؟ أو أن تكون كام كنت ولك اجلنة ؟

قلت: اجلنة، فمسح بيده عىل وجهي فعدت كام كنت . نور األبصار للشبلنجي ص 68
2- قال أبو بصري: دخلت املسجد مع أيب جعفر )Q( والناس يدخلون وخيرجون، فقال يل: سل 
الناس هل يرونني ؟ فكل من لقيته قلت ] له [: أرأيت ]هل رأيت[ أبا جعفر ؟ فيقول: ال - وهو 

واقف - حتى دخل أبو هارون املكفوف، فقال: سل هذا.
فقلت: هل رأيت أبا جعفر ؟ فقال: أليس هو واقفا]قائام[ ؟

قلت: وما علمك ]وكيف علمت[ ؟ قال: وكيف ال أعلم وهو نور ساطع.
3- روى ابن شهر آشوب بإسناده عن حمّمد بن سليامن: » إن ناصبيا شاميًا كان خيتلف إىل جملس 
أيب جعفر Q ويقول له: طاعة اهلل يف بغضكم، ولكني أراك رجال فصيحًا، فكان أبو جعفر يقول: 
فائت  الثوب  عيل  مددت  أنت  إذا  لوليه:  قال  ثقل  فلام  الشامي  فمرض  خافية.  اهلل  عىل  ختفى  لن 
حمّمد بن عيل وسله أن يصيل عيل، قال: فلام أن كان يف بعض الليل ظنّوا أنه برد وسّجوه، فلام أن 
أصبح الناس خرج وليه إىل أيب جعفر وحكى له ذلك فقال أبو جعفر: كال إن بالد الشام رصد، 

)Q( كرامات اإلمام الباقر
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واحلجاز بالد حر، وحلمها شديد، فانطلق فال تعجلن عىل صاحبكم حتى آتيكم. قال: ثم 
قام من جملسه فجدد وضوءًا، ثم عاد فصىل ركعتني، ثم مد يده تلقاء وجهه ما شاء اهلل، ثم 
خّر ساجدًا حتى طلعت الشمس، ثم هنض فانتهى إىل جملس الشامي فدخل عليه فدعاه 
فأجابه، ثم أجلسه  ]وأسنده[  فدعا له بسويق فسقاه وقال: امألوا جوفه، وبردوا صدره 
بالطعام البارد، ثم انرصف وتبعه الشامي فقال: أشهد أّنك حجة اهلل عىل خلقه، قال: وما 
بدا لك ؟ قال: أشهد أين عمدت بروحي وعاينت بعيني، فلم يتفاجأين إالّ ومناد ينادي: 
ردوا إليه روحه فقد كنا سألنا ذلك حمّمد بن عيل، فقال أبو جعفر: أما علمت أن اهلل حيب 
العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد وحيب عمله، قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أيب 

جعفر )Q(. املناقب ج 4 ص 186.
4- عن عبد الرمحن بن كثري، عن أيب عبد اهلل، قال: » نزل أبو جعفر )Q( بواد فرضب 
خباءه فيه، ثم خرج يميش حتى انتهى إىل نخلة يابسة، فحمد اهلل تعاىل، ثم تكلم بكالم مل 

نسمع بمثله، ثم قال: أيتها النخلة، أطعمينا مما جعل اهلل فيك.
فتساقط منها رطب أمحر وأصفر، فاكل ومعه أبو أيوب األنصاري، فقال: هذه اآلية فينا 
محزة  ابن  املناقب،  يف  ))جنيًا((.الثاقب  رطبًا  عليها  فتساقط  النخلة،  إليها  هزت  إذ  مريم  يف  كاآلية 

الطويس: ص 374.



       غسل االستحاضة

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

العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ
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    س: ماهي اقسام االستحاضة؟

ج: االستحاضة عىل ثالثة أقسام: 
ن الـّدم القطنـة ومل يغمسـها،   اسـتحاضة قليلـة: إذا لـوَّ

 . لقلته
بالـدم،  القطنـة  انغمسـت  اِذا  متوسـطة:  واسـتحاضة 
ولكنّـه توقـف عندهـا فلـم يتجـاوز اىِل مـا ربطتهـا بـه. 
 واسـتحاضة كثـرية: إذا انغمسـت القطنـة بالـدم وزاد، 

فتجاوزهـا إىل مـا ربطتهـا بـه ولّوثه. 
س: ما حكم االستحاضة القليلة؟

ج: جيـب عليهـا فقـط أن تتوضـأ لـكل صـالة واجبـة 
مسـتحبة.  أم  كانـت 

س: ما حكم االستحاضة املتوسطة؟
ج: جيـب عليها أن تتوضأ لـكل صالة، واألحوط وجوبا 

أن تغتسـل يف كل يوم مّرة واحدة قبل وضوءاهتا. 
مثـال: لـو اكتشـفت املـرأة أهنا مسـتحاضة ـ قبـل صالة 
الفجر، فاختربت نفسـها فكانت اسـتحاضتها متوسـطة 
تغتسـل عىل األحـوط وجوبًا، ثـم تتوضأ لصـالة الفجر 
ويكفيهـا غسـلها هـذا لـكل صلـوات ذلـك اليـوم مـع 
وضـوء لـكل صـالة، فـإن حـّل اليـوم الثـاين اغتسـلت 
عـىل األحـوط وجوبـا، ثـم توضـأت وهكذا لـو توالت 

بتلـك الصفـة فلـم تنقـص ومل تزد. 
س: ما حكم االستحاضة الكثرية؟

ج: جيـب عـىل املـرأة أن تغتسـل ثالثـة أغسـال، غسـاًل 

س: ما هي االستحاضة؟
 ج: االسـتحاضة هـي كل دم ال يكـون حيضًا وال نفاسـًا 

وال جرحـًا وال قرحـًا وال دم متـزق غشـاء البكارة. 
عـادة.  معـروف  والنفـاس  والقـروح  اجلـروح  دم  س: 
ولكـن كيـف تعرف املـرأة أن هـذا الـدم دم اسـتحاضة. 

وليـس دم حيـض؟ 
ج: عرفنـا سـابقًا أن مواصفـات دم احليـض هـي أنـه دم 
مـا  وغالبـا  وحـرارة،  بحرقـة،  خيـرج  أسـود،  أو  أمحـر 
تكـون مواصفـات دم االسـتحاضة خمالفـة ملواصفات دم 
احليـض، فـدم االسـتحاضة غالبـًا أصفر اللـون، ورقيق، 

وخيـرج بـال لـذٍع وال حرقـة. 
س: ما هو العمر الذي تتحقق فيه االستحاضة؟

واألحـوط  البلـوغ،  قبـل  االسـتحاضة  تتحقـق  ال  ج: 
وجوبـًا العمـل بوظائـف املسـتحاضة إذا رأت الـدم بعد 

السـتني. 
س: مـا هـو حـد دم االسـتحاضة؟ ومـا هـو أقـل الطهر 

الفاصـل بني أفـراد االسـتحاضة؟
ج: ال حـًد لكثـريه وال لقليلـه، وال للطهـر املتخلـل بـني 

أفراده.
س: وكيـف تشـّخص املـرأة أن هـذا الـدم ليـس دم متّزق 

غشـاء البـكارة إذا صـادف ذلك يـوم الزواج؟
قها كهالل  ج: دم متّزق غشـاء البكارة حييط بالقطنة، ويطوِّ
من دم، بينام قد تنغمس القطنة بدم االستحاضة، وقد يزيد 
 فيتجاوزهـا اىِل مـا ربطتها به بحسـب نوع االسـتحاضة.

قال أمير المؤمنين Q:)عاتب أخاك باإلحسان إليه واردد شره باإلنعام عليه(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك الجميل فإنه يجمل عنك األحدوثة ويجزل لك المثوبة(.
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لصـالة الصبـح، وغسـاًل لصـاليت الظهـر والعـرص اِذا 
مجعتهـام وغسـاًل لصـاليت املغـرب والعشـاء اِذا مجعتهام. 
بـني  فّرقـت  إذا  الكثـرية  االسـتحاضة  حكـم  مـا     س: 

الصالتـني؟
ج: جيب عليها أن تغتسل لكل صالة. 

س: وهل هذا حكمها يف مطلق األحوال؟
ج: كال، بـل هـذا حكمهـا فيـام إذا كان الـدم صبيبـًا ال 
ينقطـع بـروزه عـىل القطنـة وأّمـا إذا كان بـروزه عليهـا 
متقطعـًا بحيـث تتمكـن من االغتسـال واإلتيـان بصالة 
واحـدة أو أزيد قبـل بروز الدم عليها مـّرة أخرى فعليها 
جتديـد الغسـل كلـام بـرز الـدم، فلـو اغتسـلت وصلت 
الظهـر ثـّم بـرز الـدم عـىل القطنـة قبـل صـالة العـرص 
أو يف أثنائهـا وجـب عليهـا االغتسـال هلا عـىل األحوط 
وجوبـًا، ولو كان الفصـل بني الربوزين بمقـداٍر تتمّكن 
فيـه مـن اإلتيان بصالتـني أو عدة صلوات جـاز هلا ذلك 

مـن دون حاجـٍة إىل جتديد الغسـل. 
س: هـل جيـب عىل املسـتحاضة تبديـل القطنـة املنقوعة 
اإلتيـان  بعـد  الـّدم  القـى  إذا  بـه  ربطتهـا  ومـا  بالـدم 

بوظيفتهـا؟
ج: األحـوط وجوبـًا ـ يف االسـتحاضة الكثـرية تبديـل 
القطنـة التـي حتملهـا أو تطهريها لكل صـالة إذا متكنت 
مـن ذلـك، وكذلـك اخلرقـة التي تشـدها فـوق القطنة، 
وأما يف االسـتحاضة القليلة واملتوسـطة فـال جيب تبديل 
القطنـة أو تطهريهـا وإن كان ذلك ـ أحوط اسـتحبابًا ـ. 
س: هـل جيـب عـىل املسـتحاضة أن تـرع إىل الصـالة 

بعـد اإلتيـان بـام عليهـا مـن الطهارة؟
ج: نعم عىل األحوط وجوبًا. 

    س: هل تتبدل استحاضة املرأة من قسم إىل قسم؟

ج: نعـم قد تتبـّدل فتتحـول القليلة إىل كثـرية، والكثرية 
إىل قليلـة، وهكذا. 

    س: كيف تعرف املرأة بتحّول استحاضتها؟

ج: األحوط وجوبا أن ختترب نفسـها قبـل الصالة لتعرف 
ذلـك، ثـّم لتعمـل وفـق مـا تقتضيـه نتيجـة االختبـار، 
فـإذا تبـنّي أهنـا اسـتحاضة قليلة عملـت بام متليـه عليها 
أحـكام االسـتحاضة القليلـة، واِن تبـنّي أهّنا اسـتحاضة 
متوسـطة عملـت بـام متليـه عليها أحـكام االسـتحاضة 

وهكذا.  املتوسـطة 
   س: ماذا يرتّتب عىل االستحاضة من أحكام؟

ج: يرتتب عىل املستحاضة االحكام التالية:
أّوالً: جيـب عـىل املسـتحاضة أن تتطّهـر بعـد انقطـاع 
الـدم للصالة االَتيـة بالوضـوء إن كانت اسـتحاضتها 
قليلـة أو متوسـطة وبالغسـل إن كانـت اسـتحاضتها 

كثرية. 
ثانيـًا: حيـرم عـىل املسـتحاضة بأقسـامها الثالثـة مـّس 
كتابـة القـرآن الكريـم قبـل حتصيـل طهارهتـا وجيـوز 

بعـده قبـل إمتـام صالهتـا. 
ثالثًا: جيوز طالق املستحاضة أثناء االستحاضة. 

رابعـًا: ال يرتتب عىل االسـتحاضة مـا كان يرتّتب عىل 
احليض: مـن حرمة االتصـال اجلنـي، وحرمة دخول 
املسـاجد، واملكـث فيهـا، ووضـع يشء فيهـا، وقـراءة 

آيات السـجدة. 
القليلـة  االسـتحاضة  يف  الصـوم  يصـّح  خامسـًا: 
واملتوسـّطة واِن مل تـأت املسـتحاضة بـام جيـب عليهـا 
للصـالة مـن الوضـوء أو الغسـل. وأمـا املسـتحاضة 
اسـتحاضة كثرية فذهـب مجع من الفقهـاء رضوان اهلل 
عليهـم إىل أن صحـة صومهـا تتوّقـف عـىل إتياهنـا بام 
جيـب عليها من غسـل الليلة السـابقة عىل يـوم الصوم 
ومـن أغسـال هناريـة. ولكـن األصـح أّنـه ال يتوقـف 

عـىل ذلـك صحـة صومهـا. 
سادسـًا: ال جيب عىل املسـتحاضة الكثـرية الوضوء مع 
األغسـال وجيب عـىل املسـتحاضة املتوسـطة الوضوء 

بعـد الغسـل الواجب عليهـا عىل األحـوط وجوبًا.

قال أمير المؤمنين Q:)عاتب أخاك باإلحسان إليه واردد شره باإلنعام عليه(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك الجميل فإنه يجمل عنك األحدوثة ويجزل لك المثوبة(.
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العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

التعاون في أعمال الخير   
Y َوَتَعاَوُنوا َعَى اْلِرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن f                  

اآليـة  عليهـا  تؤّكـد  التـي  التعـاون  إىل  الدعـوة  إن 
الكريمـة تعتـر مبـدأ إسـاميًا عامـًا، تدخـل يف إطـاره 
والسياسـية  واألخاقيـة  االجتامعيـة  املجـاالت  مجيـع 
واحلقوقيـة وغريهـا، وقـد أوجبـت هـذه الدعـوة عـى 
املسـلمني التعـاون يف أعـامل اخلري، كـام منعتهـم وهنتهم 
عـن التعـاون يف أعـامل الـر واإلثـم اللذيـن يدخل يف 
أصنافهـا. بـكل  واالسـتبداد واجلـور  الظلـم  إطارمهـا 

ويـأيت هذا املبدأ اإلسـامي متامـا عى نقيض مبدأ سـاد يف 
العـرص اجلاهـي، ومـا زال يطّبق حتـى يف عرصنا احلارض، 
أو مظلومـًا((،  ))انـرص أخـاك ظاملـًا  القائـل:  املبـدأ  وهـو 
والـذي بـنّي حقيقتـه النبـي األكـرم)O( ألحـد أصحابه 
عندمـا قـال له: يـا رسـول اهلل )O( كيف أنـرصه ظاملًا؟! 
قـال: )تـرّده عـن ظلمـه فـذاك نـرصك إّيـاه(. اجلامـع الصغري 

للسـيوطي: ج1، ص109.

قال أمير المؤمنين Q:)عود لسانك لين الكالم وبذل السالم يكثر محبوك ويقل مبغضوك(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك االستكثار باالستغفار فإنه يمحو عنك الحوبة ويعظم لك المثوبة(.
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 أمـا يف العـرص اجلاهي فـكان هـذا املبدأ يطّبـق عى خاف 
ذلـك، فـإذا غـزت مجاعـة مـن إحـدى القبائـل مجاعـة من 
قبيلـة أخـرى، هبَّ أفـراد القبيلـة الغازيـة ملـؤازرة الغازين 
بغـض النظـر عـام إذا كان الغـزو لغـرض عـادل أو ظـامل ، 
ونـرى يف وقتنـا احلـارض - أيضا - آثـار هذا املبـدأ اجلاهي 
يف العاقـات الدوليـة ، وبالـذات لـدى الـدول املتحالفـة 
حـني هتـب يف الغالب حلاميـة بعضهـا البعـض ، والتضامن 
والتعـاون معـا حيـال القضايـا الدوليـة دون رعايـة ملبـدأ 
العدالـة ودون متييـز بـني الظـامل واملظلوم، ولكن اإلسـام 
ألغـى هذا املبـدأ اجلاهـي، ودعـى املسـلمني إىل التعاون يف 
أعـامل اخلـري واملشـاريع النافعـة والبنـاءة فقـط ، وهنى عن 

التعـاون يف الظلـم والعـدوان .
))الـر((  كلمتـي  جمـيء  هـو  املجـال  هـذا  يف  والطريـق 
و))التقـوى(( معـا وعـى التـوايل يف اآليـة، حيـث إّن الكلمة 
النافعـة  األعـامل  إىل  وتشـري  إجيابيـا  طابعـا  حتمـل  األوىل 
وتدعـو العبـاد اىل املعاونـة عـى فعـل اخلـريات، والثانيـة 
هلـا طابـع النهـي واملنـع وتشـري إىل االمتنـاع عـن األعـامل 
املنكـرة - وعـى هـذا األسـاس - أيضـا - فـإن التعـاون 
والتـآزر جيـب أن يتـم سـواء يف الدعـوة إىل عمـل اخلري، أو 

املنكـرة.  األعـامل  مكافحـة  يف 
وقـد اسـتخدم الفقـه اإلسـامي هـذا القانـون يف القضايـا 
والعقـود  املعامـات  مـن  قسـام  حـّرم  حيـث  احلقوقيـة، 
التجاريـة التي فيها طابع اإلعانة عـى املعايص أو املنكرات، 
كبيـع األعنـاب إىل مصانع اخلمور أو بيع السـاح إىل أعداء 
اإلسـام وأعداء احلـق والعدالة، أو تأجري حمل لاكتسـاب 
لتـامرس فيـه املعامـات غـري الرعيـة واألعـامل املنكـرة 
)وبدهيـي أن هلـذه األحـكام رشوطـا تناولتهـا كتـب الفقه 

اإلسـامي بالتوضيـح(. تفسـري االمثـل: ج2، ص585 
إن إحيـاء هـذا املبدأ لـدى املجتمعات اإلسـامية، وتعاون 
املسـلمني يف أعـامل اخلـري واملشـاريع النافعـة البنـاءة دون 
والنسـبية،  والعرقيـة  الشـخصية  بالعاقـات  االهتـامم 
واالمتنـاع عـن تقديـم أي نـوع مـن التعـاون إىل األفـراد 
الذيـن يامرسـون الظلـم والعـدوان، بغض النظر عـن تبعية 
أو انتامئيـة الفئـة الظاملـة، كل ذلك من شـأنه أن يزيل الكثري 

مـن النواقـص االجتامعيـة.
أمـا يف العاقـات الدوليـة، فلـو امتنعـت دول العـامل عـن 
التعـاون مـع كل دولـة معتدية - أيـا كانـت - لقيض بذلك 
عـى جـذور العـدوان واالسـتعامر واالسـتغال يف العـامل، 
ولكـن حـني ينقلـب الوضـع فتتعاون الـدول مـع املعتدين 
والظاملـني بحجـة أن مصاحلهـم الدوليـة تقتـيض ذلك، فا 
يمكـن توقـع اخلـري أبـدا مـن وضـع كالـذي يسـود العـامل 

ليوم. ا

صور التعاون عىل الرب والتقوى:
عـن  والنهـي  باملعـروف  األمـر  عـى  التعـاون   -1

املنكـر. 
2- التعـاون يف قضـاء حاجـات املسـلمني، تفريـج 
َعـْن  َج  َفـرَّ )َمـْن   :)O( يقـول املكروبـني،  كـرب 
ْنَيـا فـرج اهللَُّ َعنْـُه ُكْرَبـًة  ُمْؤِمـٍن ُكْرَبـًة ِمـْن ُكـَرِب الدُّ

ِمـْن ُكـَرِب َيـْوِم اْلِقَياَمـِة(.
3-التعاون عى نرصة املظلوم.

4- التعـاون عـى اإلصـاح بـني النـاس، وتقريب 
وجهـات النظر، وحـل املشـاكل بالطرق السـلمية.
5- تعـاون الزوجـني فيـام بينهـام يف شـؤون حياهتام 

فـان ذلـك مـن أسـباب التآلـف واملحبة.
6- تعـاون األبنـاء واألرسة الواحدة فيـام بينهم عى 
اخلـري ودفـع السـوء، والقضاء عـى أسـباب الفرقة 
واالختـاف، وتعـاون الرحـم فيـام بينهـم يف تأكيد 
صلـة الرحم والبعـد عـن قطيعتها، وتعـاون القبيلة 
عـى  بعيـدا  والعـدوان  الظلـم  رفـع  يف  والعشـرية 

اجلاهلية. العصبيـة 
7- التعـاون بـني الراعـي والرعية عـى تنظيم أمور 
األمـة والسـري هبا عى اخلـري والصـاح، والبعد عن 

الفوىض والفرقـة واالختاف.
8- تعاون الشـعوب اإلسـامية فيام بينها، فيام حيقق 
أمنهـا، واقتصادهـا، واجتامع كلمتهـا، وابعادها عن 

الفـوىض وحتكم اآلخريـن يف مصريها ومآهلا.
إنجـاح  سـبيل  يف  مجيعـا  املسـؤولني  تعـاون   -9
مصالـح األمـة والسـعي فيام حيقـق راحـة املجتمع.
الفضيلـة،  نـر  يف  اإلعامـي  10-التعـاون 
واألخـاق الكريمـة، واألعامل الصاحلـة، والدعوة 
إىل مـا فيـه خري األمـة وصاحهـا واجتـامع كلمتها.
11-التعـاون مـع رجـال األمـن يف حتقيـق أعامهلم، 
ومـا يؤدوهنـا مـن وظائـف يف مكافحـة املجرمـني، 
والقضـاء عـى املفسـدين، فـإن التعـاون معهـم يف 

هـذا السـبيل حيقـق الألمـة األمـن والصـاح.
12- التعاون عى تيسري أمر الزواج.

13- التعاون عى نظافة الطرق وسامتها.
14- تعـاون القبيلـة والرحـم عـى سـد ديـة قتـل 
اخلطـأ عـى قـدر اسـتطاعتهم، وغناهـم وقدرهتـم 

عـى ذلـك.
15- تعـاون اجلامعـات ورجـال العلـم والفكـر يف 
حـل املشـاكل املعـارصة حـًا إسـاميا، حـًا عـى 

ضـوء الكتـاب والسـنة.

قال أمير المؤمنين Q:)عود لسانك لين الكالم وبذل السالم يكثر محبوك ويقل مبغضوك(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك االستكثار باالستغفار فإنه يمحو عنك الحوبة ويعظم لك المثوبة(.
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العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

َة اَل َتُقـوُم ِلَّ  اْلُحجَّ
َعَلى َخْلِقه ِإالَّ ِبِإَماٍم

وِإنَّ اأَلْرَض اَل َتْخُلـو 
ٍة  ِمـْن ُحـــجَّ

ـِد ْبِن ِعيَسـى َعِن اْبـِن َأِب  ـُد ْبـُن حَيَْيـى اْلَعطَّـاُر َعـْن َأْحَـَد ْبـِن حُمَمَّ 1 - حُمَمَّ
 )Q( الِِح قِّيِّ َعـِن اْلَعْبـِد الصَّ ُعَمـرْيٍ َعـِن احْلََسـِن ْبـِن حَمُْبـوٍب َعـْن َداُوَد الرَّ

ـَة اَل َتُقـوُم هللَِّ َعـَى َخْلِقـه إاِلَّ بِإَِمـاٍم َحتَّـى ُيْعَرَف(. َقـاَل: )إِنَّ احْلُجَّ
الرشح:

ـَة اَل َتُقـوُم هللَِّ َعـَى َخْلِقـه إاِلَّ بِإَِمـاٍم َحتَّـى ُيْعـَرَف(،  قولـه )Q(: )إِنَّ احْلُجَّ
لعـلَّ املـراد أنَّ حجّته تعاىل عـى اخللق يـوم القيامة بأّنـك مِلَ اعتقدت هذا؟ 
ومِلَ قلـت هـذا؟ ومِلَ فعلـت هـذا؟ ومِلَ تفعـل ذاك؟ ال يتمُّ إالّ بسـبب نصب 
إمـام ُيبنّي هلـم العقلّيـات والعملّيات لظهـور أنَّ عقول البرّية ال تسـتقلُّ 

بتعيـني العقائـد واألعامل.
ف اإلمام  اء يعني حّتى يعـرِّ وقولـه )Q(: )َحتَّـى ُيْعَرَف(، إّما بتشـديد الـرَّ

ما ينبغـي من العقائـد واألعامل.
أو بتخفيفهـا عـى البناء للمفعـول أي حّتى يعرف اإلمـام أو احلق والباطل 

( ويف بعضها )حـّق( بدل حّتى. ويف بعـض النسـخ )حيٌّ
ُة َقْبـَل اخْلَْلِق  2- َعـْن َأَبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب َقاَل َقـاَل َأُبـو َعْبـِد اهللَّ )Q(: )احْلُجَّ

ـَة اَل َتُقوُم هللَِّ َعـَى َخْلِقـه إاِلَّ بِإَِماٍم (. وَمـَع اخْلَْلـِق وَبْعـَد اخْلَْلـِق إِنَّ احْلُجَّ
الرشح:

ـُة َقْبـَل اخْلَْلـِق وَمـَع اخْلَْلـِق وَبْعـَد اخْلَْلـِق(، احلّجة قبل  قولـه )Q(: )احْلُجَّ
ار، وبعـد اخللـق يف دار اآلخرة  اخللـق يف امليثـاق، ومـع اخللـق يف هذه الـدَّ
والـرزخ، وحيتمـل أن يـراد باحلّجـة قبـل اخللـق آدم وباحلّجة بعـد اخللق 
الصاحـب املنتظـر ألّنـه آخر َمن يمـوت وباحلّجة مـع اخللق سـائر األنبياء 

واألوصياء. 
وباجلملـة هـذا احلديـث يفيد أّنـه البدَّ هلل تعاىل مـن حّجة عـى اخللق حّتى 
مان خال  أنَّ لزماهنـم بدايـة وهناية ومـا بينهام ال خيلو منـه فمن زعـم أنَّ الزَّ

منـه فهو ضالٌّ مضـلٌّ وميتته ميتـة جاهلّية.
:)Q( اهللَّ  َعْبـِد  ألَِب  ُقْلـُت  َقـاَل:  اْلَعـَاِء  َأِب  ْبـِن  احْلَُسـنْيِ  َعـِن   -3 
 َتُكـوُن األَْرُض َلْيـَس فِيَهـا إَِماٌم؟ َقـاَل: )اَل(، ُقْلـُت: َيُكوُن إَِماَمـاِن؟ َقاَل: 

ـا َصاِمٌت(. )اَل إاِلَّ وَأَحُدمُهَ
الرح:

قولـه: )ُقْلـُت َيُكـوُن إَِماَمـاِن؟ َقـاَل: )اَل...( يف طريـق العاّمـة أيضـًا مـا 
يـدلُّ عـى اعتبـار الوحـدة يف اإلمـام، قـال اآلب يف كتـاب إكـامل اإلكـامل 
وحديـث: )إذا بويـع اخلليفتان فاقتلـوا اآلخر منهام(، يـدلُّ عى أنَّ رشطها 
د، وقـال بعضهـم: إنَّ هذا الـرط إّنام هو بحسـب  الوحـدة وعـدم التعـدُّ
اإلمـكان فلـو بُعـد موضـع إمـام حّتـى ال ينفـذ حكمـه يف بعـض األقطار 

البعيـدة جـاز نصـب غـريه بذلـك القطر.
د يف نائبـه قطعـًا،  وفيـه إنَّ الـكام يف خليفـة األصـل وإالّ فيجـوز التعـدُّ
الّلهـمَّ إالّ أن يقـول ذلـك القائـل: إّنـه جيـوز ألهـل األقطـار البعيـدة أن 
الً، ويف رشح هنج الباغـة: أنَّ يف  ينّصبـوا ألنفسـهم خليفـة كـام نّصبـوا أوَّ

قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك السماح وتجنب اإللحاح يكرمك الصالح(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق خير من تماديك في الباطل(.

احللقة األوىل
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مـان ال يكـون يف كلِّ وقـت وزمـان إالّ إمـام واحـد، وأّمـا األنبياء  آخـر الزَّ
ل كانـوا يف عهـد واحـد مجاعـة كثـرية ويف آخـر  مـن األوَّ واألوصيـاء يف الزَّ
مـان مـذ عهـد رسـول اهلل ) O ( إىل قيام السـاعة ال يكـون يف كلِّ حني  الزَّ

إالّ ويّص واحـد.
ٍر َعـْن َأِب َعْبـِد اهللَّ )Q( َقاَل َسـِمْعُته َيُقـوُل: )إِنَّ  4- َعـْن إِْسـَحاَق ْبـِن َعامَّ
ُهـْم وإِْن  امْلُْؤِمنُـوَن َشـْيئًا َردَّ األَْرَض اَل َتُْلـو إاِلَّ وفِيَهـا إَِمـاٌم َكْيـاَم إِْن َزاَد 

ه هَلُْم(. َـّ َنَقُصـوا َشـْيئًا َأمَت
الرشح:

قولـه )Q(: )إِنَّ األَْرَض اَل َتُْلـو إاِلَّ وفِيَهـا إَِمـاٌم(، أي ال تلـو من اخللق، 
مـن اخللـّو وهـو اخلـايل، أو ال متيض، مـن خا فـان إذا مـى، أو ال تكثر 
نباهتـا وال تنبت حشيشـها مـن أخلـت األرض إذا كثر خاها وهـو النبات 

طب. الرَّ
ُهْم( الظاهر أنَّ املـراد باملؤمنني  قولـه )Q(: )َكْيـاَم إِْن َزاَد امْلُْؤِمنُـوَن َشـْيئًا َردَّ
كّلهـم ففيـه داللـة عـى أنَّ إمجاعهـم حّجـة وإالّ لـزم أن يـرك اإلمـام مـا 

وجـب عليـه وهـو باطـٌل قطعًا.

5- َعـْن َعْبـِد اهللَّ ْبـِن ُسـَلْياَمَن اْلَعاِمـِريِّ َعـْن َأِب َعْبـِد اهللَّ )Q( َقـاَل: )َمـا 
ُف احْلَـَاَل واحْلَـَراَم وَيْدُعو النَّاَس  ـُة ُيَعـرِّ َزاَلـِت األَْرُض إاِلَّ وهللَِّ فِيَهـا احْلُجَّ

إىَِل َسـبِيِل اهللَّ(.
الرشح:

ـُة - الخ(، أي ما زالت األرض  قولـه: )َما َزاَلـِت األَْرُض إاِلَّ وهللَِّ فِيَها احْلُجَّ
مـن حـال إىل حـال وما مـى عرص مـن األعصـار إالّ وهلل تعاىل فيـه حّجة 
والغـرض أنَّ لـه تعـاىل يف األرض بعـد نبّينـا )O( إىل وقـت زواهلـا حّجة 
يعـّرف احلـال واحلـرام ويدعـو النـاس إىل سـبيل اهلل وجيذهبـم إىل طاعته 

وانقيـاد أمـره وهنيه كيـا يقولوا يـوم القيامـة )إّنا كنّـا عن هـذا غافلني(.
ا )Q( َقـاَل: )إِنَّ اهللَّ مَلْ َيَدِع  5 - َعـِن اْبـِن ُمْسـَكاَن َعْن َأِب َبِصرٍي َعـْن َأَحِدمِهَ

األَْرَض بَِغـرْيِ َعـامِلٍ وَلْو اَل َذلِـَك مَلْ ُيْعَرِف احْلَقُّ ِمـَن اْلَباطِِل(.
الرح:

قولـه )Q(: )مَلْ ُيْعـَرِف احْلَـقُّ ِمـَن اْلَباطِـِل( النفـس تألـف باملحسوسـات 
والومهّيـات واملتخّيـات املؤديـة إىل الباطـل والشـبهات فلو مل يكن اسـتاٌذ 
مرشـٌد مؤّيـٌد مـن عنـد اهلل تعـاىل بالعصمة عـن اخلطـأ والغلـط يف العقائد 
واألقـوال واألعـامل مـن مجيع الوجـوه ملالـت كلُّ نفس إىل هواهـا والتبس 
عليهـا احلـقُّ والباطـل، فربـام يعتقد أنَّ احلـقَّ باطـٌل والباطَل حـقٌّ كام ترى 
يف كثـري مـن املّتكلـني بعقوهلـم مـن احلكـامء واملتكّلمـني، هذا عـى فرض 
بقـاء األرض وأهلهـا بغـري إمـام وإالّ فاحلـقُّ الثابت أّنـه ال بقاء هلـام بدونه 

عني. طرفـة 

قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك السماح وتجنب اإللحاح يكرمك الصالح(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق خير من تماديك في الباطل(.
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  ال تلـو املشـاعر املقدسـة يف مكـة املكرمـة مـن موضـع مقّدس 
مشـعر  يف  اخلَْيـف  مسـجد  ويعـد  تارخييـة،  سـابقة  لـه  ومـكان 
منـى واحـدًا مـن أبـرز تلـك املواقـع وُيمّثـل َعامـًة بـارزة يف 
َمْشـَعر ِمنًـى، ويقـع يف قلب مشـعر منى جمـاورًا جلـر اجلمرات 
ونقطـة بدايتهـا، ويعّد جامـع اخلَْيف مـن أبرز املسـاجد التارخيية 
اإلسـامية، وهـو أكـر مسـجد يف منـى وثـاين أكر املسـاجد يف 
املشـاعر، ويتواجـد فيـه بصفـة دائمة أعـداد كبرية مـن احلجاج.
  ويسـّمى مسـجد اخلَْيف: مسـجد األنبياء؛ لكثـرة األنبياء الذين 
صلـوا فيـه، قـال اإلمـام الباقـر )Q(: )صـى يف مسـجد اخليـف 

سـبعامئة نبـي.....(. الـكايف: ج4، ص214، ح 7.
 ،)O(وصـى فيـه خاتـم األنبياء والرسـل النبـي األكـرم حممد  

وخطـب فيـه يف حجـة الـوداع، وكان وقتـذاك يف منى. 
التسمية:

  سـمي اخلَْيـف بفتـح اخلاء وسـكون اليـاء، ألن اخليـف يف اللغة 
هـو مـا انحـدر عـن غلـظ اجلبـل وارتفع عـن مسـيل املـاء، وتم 
تسـميته نسـبة للمنحـدر الـذي يقع فيه وهـو خيف بنـي كنانة يف 

سـفح جبل منـى اجلنـوب قريبًا مـن اجلمـرة الصغرى.
)O(مصى رسول اهلل

كان الرسـول )O( يصي فيه عند تواجده يف منى، ويعتر مصى 
)Q( الرسـول املفضـل يف منـى، فقـد ورد عـن اإلمـام الصـادق 

 أنـه قـال: )صـل يف مسـجد اخليـف وهـو مسـجد منـى، وكان 
مسـجد رسـول اهلل )O( عـى عهـده عند املنـارة التي يف وسـط 
املسـجد وفوقهـا إىل القبلـة نحـوًا من ثاثـني ذراعًا وعـن يمينها 
وعـن يسـارها وخلفهـا نحوًا مـن ذلك، قـال: فتحرَّ ذلـك، وإن 
اسـتطعت أن يكـون مصـّاك فيـه فافعل فإنـه قد صـى فيه ألف 
نبـي، وإنـام سـمي اخلَْيـف ألنـه مرتفع عـن الـوادي، ومـا ارتفع 

عن الـوادي سـمي خيفـًا(. الـكايف: ج 4، ص 519، ح4.

قال أمير المؤمنين Q:)عادة الكرام الجود وعادة اللئام الجحود(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك  في مباغيك النجاح(.
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عامرة مسجد اخَلْيف:
  ال تتضمـن املصـادر التارخييـة أي نصـوص تقـّدم تارخيـًا دقيقـًا 
إلنشـاء مسـجد اخليـف، إال أن بعـض النصـوص إشـارات إىل 
وجـود هـذا املسـجد منـذ فـرة مبكـرة مـن صـدر اإلسـام قـد 
تصـل إىل زمـن النبـي O، إذ إن هنـاك أحاديث نبويـة وأحداث 

تعـود لتلـك الفـرة ورد فيهـا ذكـٌر لــ » مسـجد اخلَْيف«.
وقـد توالـت عـى هـذا املسـجد عـامرات متعـددة كان آخرها ما 
قامـت به اجلهات املختصـة يف حكومة اململكة العربية السـعودية 
مـن إعـادة إعامر مسـجد اخليف وتوسـعته حتى أصبـح أضعاف 
مسـاحته السـابقة لكـي يسـتوعب األعـداد الكبرية مـن ضيوف 

بيـت اهلل احلـرام، وكان ذلك عـى مرحلتني:
عـامرة  وكانـت  1393هــ  عـام  أجريـت  قـد  االوىل:  املرحلـة   

كبـرية، واحتفظـت هذه العامرة بمامح مسـجد اخليـف التارخيية 
وأبرزهـا الفضـاء الواسـع املتمثـل يف صحونـه حتـى يضـم أكر 

عـدد مـن املصلـني، وبنيـت للمسـجد عـدد مـن املنائر.
أمـا املرحلـة الثانيـة: فقـد كانت يف عـام 1407هـ، حيـث بلغت 
مسـاحة مسـجد اخليف حـوايل مخسـة وعريـن ألف مـر مربع 
أربـع  وفيـه  تقريبـًا،  مصـٍل  ألـف  واربعـني  مخسـة  ويسـتوعب 
َمنَاِئـر، وهـو مكيف بــ)410( وحدات تكييف، كام تسـاعد عى 
تلطيـف اهلـواء يف املسـجد 1100 مروحـة، ويليه جممـع دورات 
َأْلـف دورِة ميـاه، وثاثـة آالف  ِمـن  امليـاه، ويوجـد فيـه أكثـُر 
ُصنبـور للُوضـوء، ولقـد سـاعدت توسـعة املسـجد عـى زيـادة 

السـعة االسـتيعابية للمصلـني.
هـذه ملحـة رسيعـة لتاريـخ أحـد أهـم وأقـدم املسـاجد يف العامل، 
)K( وأهل بيته )O( مسـجد اخليف الذي صى فيه رسـول اهلل 

وأصحابـه املنتجبـني، ويصـي فيـه سـنويًا عـدد كبري مـن حجاج 
بيـت اهلل احلـرام أثنـاء أدائهم مناسـك احلج.

قال أمير المؤمنين Q:)عادة الكرام الجود وعادة اللئام الجحود(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك  في مباغيك النجاح(.



حـق اجلـوار وآدابـه

ية
الم

س
اال

ب 
دا

اآل

العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

لرابطـة اجلـوار دور كبـري يف حركـة املجتمـع التكاملية، فهي تـأيت يف املرتبة الثانية مـن بعد رابطة األرحـام، إذ للجوار 
تأثـري متبـادل عـى سـري األرُسة، فهو املحيـط االجتامعـي املصّغر الـذي تعيـش فيـه األرُسة وتنعكس عليهـا مظاهره 
وممارسـاته الربويـة والسـلوكية، وهلـذا نجـد أّن املنهج اإلسـامي أبدى فيـه عناية خاصة، فقـد قرن القـرآن الكريم 
ُكوا  عبـادة اهلل تعـاىل واإلحسـان إىل الوالدين واألرحام اإلحسـان إىل اجلار كـام يف قوله تعـاىل: )َواْعُبـُدوا اهللََّ َواَل ُتْرِ
اِحـِب  بِـِه َشـْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيـِن إِْحَسـاًنا َوبِـِذي اْلُقْرَبـى َواْلَيَتاَمـى َوامْلََسـاِكنِي َواجْلَـاِر ِذي اْلُقْرَبـى َواجْلَـاِر اجْلُنُـِب َوالصَّ

بِاجْلَنِْب( )سـورة النسـاء: آية36(.
فقـد رسـم القرآن الكريـم منهجًا موضوعيـًا يف العاقـات االجتامعية جيمعه اإلحسـان إىل أفراد املجتمـع وخصوصًا 

املرتبطـني برابطة اجلوار.
وحق اجلوار ال ينظر فيه إىل االنتامء العقائدي واملذهبي، بل هو شـامل ملطلق اإلنسـان مسـلاًم كان أم غري مسـلم، قال 
رسـول اهلل )O(: )اجلـريان ثاثـة: فمنهـم من لـه ثاثة حقوق: حـق اجلوار، وحق اإلسـام، وحـق القرابة، ومنهم 
 مـن لـه حّقـان: حق اإلسـام، وحق اجلـوار، ومنهم من له حـق واحد: الكافر لـه حق اجلـوار( )املسـتدرك: ج8، ص424(.

الوصايا الرشيفة:
     أوىص رسـول اهلل Q وأهـل بيتـه بمراعـاة حق اجلوار، والسـعي إىل حتقيقـه يف الواقع، وركز عى ذلـك باعتباره من 
 وصايـا اهلل تعـاىل له، قـال )O(: )مازال جرئيـل )Q( يوصيني باجلار حتى ظننت أّنه سـيورثه( )الوسـائل: ج9، ص52(.

      وقـال أمـري املؤمنـني )Q(: )واهلل اهلل يف جريانكـم، فإهّنم وصيـة نبيكم، مازال يويص هبم حتى ظنّنا أنه سـيوّرثهم( 
ص422(. الباغة:  )هنج 

     وقـد كتـب رسـول اهلل )O( كتابـًا بـني املهاجريـن واألنصـار ومن حلق هبم مـن أهل املدينـة: )إّن اجلـار كالنفس 
غـري مضار وال آثـم، وحرمة اجلـار عى اجلـار كحرمة ُأّمـه( )الـكايف: ج2، ص666(.

     وقـد جعـل رسـول اهلل )O( إكـرام اجلـار من عامـات اإليامن فقـال: )من كان يؤمـن باهلل واليوم اآلخـر فليكرم 
جاره( )املسـتدرك: ج8، ص426(. 

     واسـتعاذ )O( مـن جـار السـوء الـذي أطبقت األنانيـة عى مشـاعره ومواقفه فقـال: )أعوذ باهلل من جار السـوء 
يف دار إقامـة، تـراك عينـاه ويرعاك قلبـه، إن رآك بخري سـاءه، وإن رآك بر رّسه( )الـكايف: ج2، ص669(.

 حسن اجلوار وآدابه:
     إّن حسـن اجلـوار مـن األوامـر اإلهليـة، كام قال اإلمـام جعفر الصـادق )Q(: )عليكم بحسـن اجلوار، فـإّن اهلل عزَّ 

وجـلَّ أمر بذلك( )أمـايل الصـدوق: ص441(.
     وحسـن اجلـوار ليـس كف األذى فحسـب، وإّنام هو الصـر عى األذى من أجـل إدامة العاقـات، وعدم حدوث 

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بأعمال الخير فبادروها وال يكن غيركم أحق بها منكم(.
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القطيعـة، قـال اإلمام موسـى الكاظم )Q(: )ليس حسـن 
اجلـوار كـف األذى ولكـن حسـن اجلـوار صـرك عـى 

)الـكايف: ج2، ص667(. األذى( 
     ودعـا )O( إىل تفقـد أحوال اجلـريان وتفّقد حاجاهتم، 

فقـال: )مـا آمن ب من بات شـبعان وجـاره جائع( 
)الكايف: ج2، ص668(.

حسـن  عـى   )Q( الصـادق  جعفـر  اإلمـام  وحـّث       
اجلـوار ملـا فيـه مـن تأثـريات إجيابيـة واقعيـة تعـود بالنفع 
عـى املحسـن جلـاره، فقال: )حسـن اجلـوار يعّمـر الديار، 

ص667(. ج2،  )الـكايف:  األعـامر(  يف  ويزيـد 
     وقـد أمـر )O( علّيـًا )Q( وسـلامن وأبـا ذر واملقـداد 
أن ينـادوا يف املسـجد بأعـى أصواهتـم بأّنـه: )ال إيـامن ملن 
مل يأمـن جـاره بوائقـه(، فنـادوا هبـا ثاثـًا، ثـم أومـأ بيـده 
إىل كّل أربعـني دارًا مـن بـني يديـه ومـن خلفه وعـن يمينه 

وعـن شـامله. )الـكايف: ج2، ص666(
     واالعتـداء عـى اجلـار موجـب للحرمان مـن اجلنة، كام 
ورد عـن رسـول اهلل )O( أّنـه قـال: )ومـن كان مؤذيـا 
جلـاره مـن غـري حـق حرمـه اهلل ريـح اجلنـة ومـأواه النار، 
أال وإن اهلل يسـأل الرجـل عـن حق جاره، ومـن ضيع حق 

جاره فليـس منـا( )الوسـائل: ج5، ص341(.
     ومـن يّطلـع عـى بيـت جـاره ويتطّلـب عوراتـه حيـر 
مـع املنافقـني يـوم القيامـة، قـال رسـول اهلل )O(: )ومن 
اطلـع يف بيـت جاره فنظـر إىل عورة رجل أو شـعر امرأة أو 
يشء مـن جسـدها، كان حقـًا عـى اهلل أن يدخلـه النـار مع 
املنافقـني الذيـن كانـوا يتبعـون عـورات النـاس يف الدنيا، 
وال خيـرج مـن الدنيـا حتـى يفضحـه اهلل ويبـدي عورتـه 

للنـاس يف اآلخـرة( )ثـواب األعـامل: ص282(.
وحيـرم االعتـداء عـى ممتلكات اجلـار، ومن اعتـدى فالنار 
مصـريه، قـال )O(: )ومن خـان جاره شـرًا من األرض 
طوقـه اهلل يـوم القيامـة إىل سـبع أرضني نـارًا حتـى يدخله 

نـار جهنّم( )ثـواب األعـامل: ص281(.
وأمـر )O( بالتكافـل االجتامعي والنظـر إىل حوائج اجلار 
والعمـل عـى إشـباعها فقـال )O(: )ومـن منـع املاعون 
مـن جـاره إذا احتـاج إليـه منعـه اهلل فضلـه يـوم القيامـة، 
ووكله إىل نفسـه، ومـن وكله اهلل إىل نفسـه هلك، وال يقبل 

اهلل عـزَّ وجلَّ لـه عـذرًا( )الوسـائل: ج5، ص341(.

حق اجلار يف رسالة احلقوق:
هـي   )Q( العابديـن  زيـن  لإلمـام  احلقـوق  رسـالة 
أّول وثيقـة إسـامية شـاملة حلقـوق اإلنسـان. وهذا 
الزمـان،  لوحـة  عـى  حمفـورًا  بقـي  النفيـس  األثـر 
تتناقلـه األجيـال مـن جيـل آلخـر، يسـتمدون منـه 
أعمـق مشـاعر احلـب هلل، وحـق اإلنسـان يف الكرامة 

املقدسـة. بحقوقـه  واالعـراف  والّرفعـة، 
وفيـام يتصل بحـق اجِلوار، فقـد جاء فيهـا: )وأما حّق 
جـارك فحفظـه غائبـًا، وإكرامـه شـاهدًا، ونرصته إذا 
كان مظلومـًا، وال تتبـع لـه عـورة، فـإن علمـت عليه 
سـوءًا سـرته عليـه، وإن علمـت أّنه يقبـل نصيحتك 
نصحتـه فيـام بينك وبينـه، وال تسـلمه عند شـدائده، 
معـارشة  وتعـارشه  ذنبـه،  وتغفـر  عثرتـه،  وتقيـل 
كريمـة، وال تّدخـر حلمك عنه إذا جهـل عليك، وال 
تـرج أن تكـون سـلاًم لـه، تـرد عنه لسـان الشـتيمة، 
وتبطـل فيـه كيد حامـل النميمـة. وال حـول وال قوة 

إالّ بـاهلل( )الوسـائل: ج15، ص177(.
هـذه الفقـرة من رسـالة احلقوق املنسـوجة بلغـة قوية 
اإلحيـاء، نجـد فيهـا نظـرة أعمـق وأرحـب حلقـوق 
اجلّـار، فهي ترسـم عاقـة تكامليـة بـني املتجاورين، 
أّن  فناحـظ  حقيقيـة.  ُأخـّوة  أوارص  بينهـم  وتعقـد 
يف  اإلكـرام  وحـق  غيبتـه،  يف  احلفـظ  حـق  للّجـار 
إقامتـه، وحـق النـرصة عنـد مظلوميتـه، وفـوق ذلك 
لـه حقـوق إضافيـة منهـا: حـق السـر، والنصيحـة، 

واملغفـرة، واملعـارشة احلسـنة.
وكان اإلمـام السـجاد )Q( يدعـو جلريانـه بكلـامت 
بلغـت الغايـة يف الّرقـة، ضّمنهـا ما هلم مـن احلقوق، 

وصبهـا يف قالـب الّدعاء.
متّعـن يف هـذا الّدعاء مـن أدعية الصحيفة السـجادية، 
املشـاعر:  أمجـل  وحيمـل  باملعـاين،  يفيـض  الـذي 
نـي يف جـرياين بإقامـة ُسـنَّتَك، واألخـذ  )الّلُهـمَّ تولَّ
بمحاسـن أَدبـك يف إرفـاِق ضعيفهم، وسـْد خّلتهم، 
وهدايـة  مريضهـم،  وعيـادة  قادمهـم،  ـد  وَتعهُّ
مسرشـدهم، وكتـامن أرسارهـم، وسـر عوراهتـم، 
باملاعـون،  مواسـاهتم  وُحسـن  مظلومهـم،  ونـرصة 
والعـود عليهم باجلـَدِة وااِلفضـال، وإعطـاء ما جيُب 
ـ العطـاء  أي  ـ  وال  بالنَـّ واجلـود  السـؤاِل  قبـل   هلـم 

ص132(.  السـجادية:  )الصحيفـة  الراحـني(  أرحـم  يـا 
       )املقال مستل من كتاب آداب األرسة يف اإلسالم بترصف(

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بأعمال الخير فبادروها وال يكن غيركم أحق بها منكم(.
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العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

بسم اهلل الرحن الرحيم
احلمـد هلل رب العاملـني وصـى اهلل عـى ارشف األنبياء و املرسـلني أب القاسـم حممد وآلـه الطيبني الطاهريـن، واللعن 

الدائـم عى أعدائهـم إىل قيام يـوم الدين.
تقـدم يف األعـداد السـابقة عـدة مـن النصوص الـواردة عن النبـي األكـرم)O( التي رواهـا القوم يف ُأمهـات كتبهم 
الصحيحـة عندهـم، بـأن النبـي)O( قـد نصـب وعـنَي اخلليفـة مـن بعـده وأيضـا حـرص عددهـم وذكر أسـامئهم 
وصفاهتـم وان الديـن ال يكـون عزيـزا اال هبـم وغريهـا ممـا تقـدم ذكـره يف األعـداد السـابقة. كـام ثبـت ان القـوم مل 
يتوصلـوا إىل تفسـري )حديـث األئمـة مـن بعـدي( وأصبـح عندهم عبـارة عن قضيـة معقـدة وغامضة، والسـبب يف 
ذلـك معلـوم فاخللفـاء األوائـل كان عددهـم اربعـة، وحـكام بني اميـة بلغ عددهـم نحو أربعـة عر تقريبـا، كام أن 

بنـي العبـاس بلغ عددهـم سـبعا وثاثني.
لـذا فقـد اضطربـوا وتضاربـت آراؤهم يف بيـان معنى حديـث النبي)O(، حتـى وصل التخبـط عندهـم اىل أن ُيعد 
يزيـد بـن معاوية)لعنـه اهلل(، ومـروان ابـن احلكـم )الـوزغ بـن الـوزغ( طريـد رسـول اهلل)O(، والشـجرة امللعونة 
مـن هـؤالء اخللفـاء الذيـن بر هبـم الرسـول األكـرم)O(، وقد ثبـت لعن هـؤالء وغريهم مـن ِقبـل اهلل تعاىل عى 
لسـان رسـوله )O(، فهـل ُيعقـل أنه تعـاىل يلعن أشـخاصا وحيكـم عليهم بالطـرد من رحتـه، ثم خيتارهـم أو خيتار 
مـن ذريتهـم قـادة وأئمـة هلدايـة اخللـق!! فقـد ثبـت يف مصـادر أبنـاء العامـة أن النبـي )O( قد لعـن احلكـم وابنه 
مـروان ، ونفامهـا مـن املدينـة الطائـف حتـى أعادمهـا عثـامن الـذي هـو مـن بنـي أميـة، وأنـه)O( رأى أبا سـفيان 

قال أمير المؤمنين Q:)عاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار في األعقاب ونار يوم الحساب(.قال أمير المؤمنين Q:)عين المحب عمياء عن عيب المحبوب وأذنه صماء عن قبح مساويه(.
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راكبـًا عـى مجل جيـره معاويـة ويقـوده ولده اآلخـر، فلعن 
الراكـب والقائـد والسـائق . فقـد ذكر صاحـب الصحيح 
مـن سـرية النبـي األعظـم ) O ( يف ج11 نقا عن سـبط 
ابـن اجلـوزي يف تذكرة اخلواص: قال سـبط ابـن اجلوزي : 
) O ( ( قال ملعاويـة : ) نظر النبي Q ( إن اإلمـام احلسـن 

أبـاك عـى مجـل حيـرض  فـرأى   ، يـوم األحـزاب  إليـك 
النـاس عـى قتاله ، وأخـوك يقـود اجلمل ، وأنت تسـوقه، 
فقـال: ) لعـن اهلل الراكـب والقائـد والسـائق (. والنتيجـة 
أهنم اضطـروا اىل االعـراف بعدم فهمهم ملعنـى احلديث، 
اال أن احلقيقـة أهنـم ال يريدون أن يعرفـوا باملعنى احلقيقي 
للحديـث، ومـا ذاك اال اجلحـد بعينـه، فبدال من التسـليم 
احلـق،  عـن  آذاهنـم  صمـوا   )O(النبـي بأمـر  والقبـول 
وقالـوا إّنـا ال نفهـم هـذا احلديـث فقـد ورد يف ترصيـح 
غـري واحـد مـن علامئهـم انـه ال يعلـم للحديـث معنـى، 
فهـذا ابـن العـرب يف رشح كتـاب الرمـذي، ج9 يقـول: 
)ومل أعلـم للحديـث معنـًى(، وعن ابن اجلـوزي قال: )قد 
أطلـت البحـث عـن معنى هـذا احلديـث ... فلـم أقع عى 

املقصـود(.
ما هي احلقيقة؟

مـن خال الرجـوع اىل أحاديث املعصومـني)K( املروية، 
نجـد ان النبـي)O( أوضـح القيـادة مـن بعـده بصـورة 
جلّيـة، ومل يكتفـي بقولـه يف احلديـث )كلهم مـن قريش(، 
بـل نجـد أشـياء أخـرى، فعن سـلامن الفـاريس قـال : قال 
رسـول اهلل )O(: )األئمـة بعـدي اثنـا عـر، ثـم قـال : 
كلهـم مـن قريـش ، ثـم خيـرج قائمنا فيشـفي صـدور قوم 
مؤمنـني ، أال إهنـم أعلـم منكـم فـا تعلموهـم ، أال إهنـم 
عـريت مـن حلمـي ودمـي ، ما بـال أقـوام يـؤذوين فيهم ال 

أناهلـم اهلل شـفاعتي(. كفايـة األثـر اخلـزاز القمـي،ص44. 
ومـن األحاديـث التـي دلـت عـى ان النبي)O( قـد ذكر 
األئمـة بأسـامئهم، ومـن مجلـة هـذه األحاديـث مـا ذكـره  
القنـدوزي يف ينابيـع املـودة لـذوي القربى املؤلـف، ج2/
ص315: عـن سـلامن الفاريس ريض اهلل عنـه قال: دخلت 
عـى النبـي ) O ( فـإذا احلسـني ) Q ( عـى فخذيـه وهو 

يقبـل عينيـه ويقبـل فاه و ] هـو [ يقول : )أنت سـيد 
ابـن سـيد ، وأنت إمـام ابن إمـام ، وأنـت حجة ابن 
حجة ، وأنت أبو حجج تسـعة ، تاسـعهم قائمهم(. 
وعـن األصبـغ بـن نباتـة عـن عبـد اهلل بـن عبـاس 
)O( اهلل  رسـول  سـمعت   : قـال  عنـه  اهلل   ريض 

 يقـول : )أنـا وعـي واحلسـن واحلسـني وتسـعة من 
ولـد احلسـني مطهـرون معصومـون( . وغريهـا من 

االحاديـث التـي يصعـب احصاؤها.
وكـذا مـن مجلـة األحاديـث الدالـة عـىل إمامـة 

 :)K(البيـت أهـل 
1ـ حديـث الثقلني: الذي روته كتب الفريقني، ومنه 
 مـا رواه أحـد بـن حنبـل يف مسـنده،3 / 14 ، 17 : 

 :)O( عن أب سـعيد اخلدري قال : قال رسـول اهلل
)إين تـارك فيكـم الثقلـني ، أحدمهـا أكر مـن اآلخر 
كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعريت 
 أهـل بيتي وإهنام لن يفرقا حتى يـردا عي احلوض(. 

2ـ حديـث السـفينة: املروي يف كتـب الفريقني: عن 
)O( قال : سمعت النبي ، ) أب ذر ) رضوان اهلل عنه 

 يقـول : )إن مثـل أهـل بيتـي فيكـم كسـفينة نـوح ، 
وكمثـل بـاب حطـة يف بنـي إرسائيـل(. األمـايل للشـيخ 

الطـويس.
3ـ حديـث األمـان: وهـو أيضـا مـروي يف كتـب 
الفريقـني: عـن عي بـن أب طالـب )Q( قـال : قال 
رسـول اهلل )O( : )النجوم أمان ألهل السـامء فإذا 
ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل السـامء ، وأهـل بيتـي 
أمـان ألهـل األرض فـإذا ذهـب أهـل بيتـي ذهـب 
الصـدوق.  للشـيخ  النعمـة  الديـن ومتـام  أهـل األرض(. كـامل 
،)O( هبـا  نطـق  التـي  األحاديـث  مـن   وغريهـا 

أهـل  إمامـة  عـى  واضحـة  بصـورة  تبـنّي  والتـي 
تتمـة. وللـكام   )K(البيـت

واحلمـد هلل رب العاملـني وصـى اهلل عـى حممـد واله 
الطاهرين. الطيبـني 

قال أمير المؤمنين Q:)عاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار في األعقاب ونار يوم الحساب(.قال أمير المؤمنين Q:)عين المحب عمياء عن عيب المحبوب وأذنه صماء عن قبح مساويه(.
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 :)Q(مولد النبي إبراهيم اخلليل
يف األول مـن شـهر ذي احلجـة ولد النبـي إبراهيم اخلليل عـى نبينا وآله 

وعليـه أفضل الصاة وأتم السـام. 
)Q( وذكر الطري أنه من الطوفان إىل مولد النبي إبراهيم خليل الرحن 

1079 سـنة، ومـن مولـد النبـي إبراهيـم )Q( إىل خروج موسـى ببني 
إرسائيـل )Q( مـن مرص 565 سـنة. 
دخول النبي )O( مكة حلجة الوداع: 

يف الرابـع مـن ذي احلجـة سـنة )10هـ(، دخـل النبـي )O( وأصحابه 
إىل مكـة حلجـة الوداع. وكان رسـول اهلل )O( خرج مـن املدينة يف 26 
ذي القعـدة، ويف عودتـه وقعـت حادثـة الغديـر التـي نصـب فيهـا أمري 
املؤمنـني عـي بـن أب طالـب خليفة للمسـلمني بأمـر من اهلل عـز وجل. 

 :)Q(شهادة عبد اهلل املحض مع مجع من آل احلسن
يف العـارش مـن شـهر ذي احلجـة سـنة )145هـ(، استشـهد عبـد اهلل بن 
احلسـن املثنـى بـن احلسـن املجتبى بـن عي بـن أب طالـب)Q( مع مجع 
مـن أخوتـه وأبنـاء عمومتـه يف سـجن املنصـور الدوانيقـي. وذلك بعد 
 .)Q(قمعـه لثـوريت حممـد وإبراهيم ابني عبد اهلل بن احلسـن بن احلسـن
قـال املسـعودي: وكان املنصـور قبـض عـى عبـد اهلل بـن احلسـن بـن 
احلسـن بـن عي)L( وكثـري من أهـل بيته، وذلـك يف سـنة )144هـ(، 
فحملـوا مـن املدينـة إىل الربـذة مـن جـادة العـراق، وكان ممـن حل مع 
عبـد اهلل بـن احلسـن، إبراهيـم بـن احلسـن بـن احلسـن، وأبـو بكـر بـن 
احلسـن بن احلسـن، وعي اخلـري، وأخـوه العباس، واحلسـن بـن جعفر 
بـن احلسـن بن احلسـن، ومعهـم حممد بـن عبد اهلل بـن عمرو بـن عثامن 
بـن عفـان ـ وهـو أخو عبـد اهلل بن احلسـن ألمـه فاطمة ابنة احلسـني بن 

 .)O(عـي وجدهتـام فاطمة بنـت رسـول اهلل
فحبسـوا يف رسداب حتـت األرض ال يفرقـون بني ضياء النهار وسـوداء 
الليـل حتـى ماتـوا، وذلـك عـى شـاطئ الفـرات مـن قنطـرة الكوفـة، 
ومواضعهـم بالكوفة تـزار يف هذا الوقـت، وهو سـنة )332هـ(، وكان 

هـدم عليهـم املوضع. 
وذكـر أهنـم ملا حبسـوا يف هـذا املوضع أشـكل عليهـم أوقـات الصاة، 
فجـزأوا القرآن مخسـة أجـزاء، فكانـوا يصلـون الصاة فـراغ كل واحد 
فيهـم مـن حزبـه، وكان عـدد من بقـي منهم مخسـة، فامت إسـامعيل بن 

احلسـن فـرك عندهـم فجيـف، فصعـق داود بن احلسـن فامت. 
وُايت بـرأس إبراهيـم بـن عبـد اهلل، فوجه بـه املنصـور مع الربيـع إليهم، 
فوضـع الـرأس بـني أيدهيـم وعبـد اهلل يصـي، فقاله لـه إدريـس أخوه: 
أرسع يف صاتـك يـا أبـا حممـد، فالتفـت إليـه وأخـذ الـرأس فوضعـه 
يف حجـره، وقـال لـه: أهـًا وسـهًا يا أبـا القاسـم، واهلل لقـد كنت من 
ِذيـَن ُيوُفوَن بَِعْهـِد اهللَِّ َوال َينُقُضوَن  الذيـن قـال اهلل )عز وجل( فيهم: )الَّ
ِذيـَن َيِصُلـوَن َمـا َأَمـَر اهللَُّ بِـِه َأْن ُيوَصَل...(، ثـم التفت إىل  امْلِيَثـاَق * َوالَّ
الربيـع فقـال: قـل لصاحبـك: قـد مـى من بؤسـنا أيـام ومـن نعيمك 

أيـام، وامللتقـى القيامة. 
قـال الربيـع: فـام رأيـت املنصـور أشـد انكسـارًا منـه يف الوقـت الـذي 

بلغتـه الرسـالة. 

قال أمير المؤمنين Q:)عقبى الجهل مضرة والحسود ال تدوم له مسرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالحق والتقوى فالزموهما وإياكم ومحاالت الباطل والترهات(.
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وأحـر املنصـور حممـد بـن إبراهيـم بـن احلسـن، 
وكان أحسـن النـاس صـورة، فقال له: أنـت الديباج 
األصفـر ألقتلنـك قتلـة مل أقتلهـا أحـدًا، ثـم أمـر به، 

فبنيـت عليـه اسـطوانة وهـو حـي، فـامت فيها. 
 :)Q(والدة اإلمام عيل اهلادي

يف اخلامـس عـر مـن ذي احلجـة سـنة )212هــ( 
)عـى املشـهور( ولـد اإلمـام عـي بـن حممـد النقـي 

اهلـادي)Q( بـ)رصيـا( مـن املدينـة. 
أمه: أم ولد يقال هلا: سامنة املغربية. 

وألقابـه: النجيـب، املرتى، اهلـادي، النقـي، العامل، 
العسـكري...  الطيـب،  املؤمتـن،  األمـني،  الفقيـه، 

ويقـال لـه أبـو احلسـن الثالث. 
تصدق أمري املؤمنني)Q( باخلاتم: 

ويف الرابـع والعريـن من شـهر ذي احلجـة، تصدق 
فنزلـت  راكـع،  وهـو  بخامتـه   )Q(املؤمنـني أمـري 

واليتـه يف القـرآن. 
)إِنَّـاَم  اآليـة:  هـذه  أن  عـى  األمـة  اجتمعـت  وقـد 
ِذيـَن ُيِقيُمـوَن  ِذيـَن آَمنُـوا الَّ َولِيُُّكـْم اهللَُّ َوَرُسـوُلُه َوالَّ
َكاَة َوُهـْم َراِكُعـوَن(، نزلـت يف  ـاَة َوُيْؤُتـوَن الـزَّ الصَّ
أمـري املؤمنـني)Q( ملـا تصـدق بخامتـه وهـو راكـع، 
وال خـاف بـني املفريـن يف ذلـك، ففـي روايـات 

خمتلفـة األلفـاظ، متفقـة املعـاين: 
إن السـائل قـال: اللهم اشـهد إين سـألت يف مسـجد 
وكان  شـيئًا،  أحـد  يعطنـي  ومل   )O(اهلل رسـول 
عـي)Q( راكعـًا، فأومـئ بخنـرصه اليمنـى، فأقبـل 
السـائل حتـى أخـذه مـن خنـرصه، فلام فرغ رسـول 
اهلل)ص( مـن صاتـه، رفـع رأسـه إىل السـامء وقال: 
ْح  اللهـم إن أخـي موسـى سـألك فقـال: )َربِّ ارْشَ
ْ يِل َأْمـِري  * َواْحُلـْل ُعْقـَدًة ِمْن  يِل َصـْدِري * َوَيـرِّ
 لَِسـايِن * َيْفَقُهوا َقْويِل  * َواْجَعْل يِل َوِزيرًا ِمْن َأْهِي *

ْكُه يِف َأْمِري (.  َهاُروَن َأِخي * اْشُدْد بِِه َأْزِري  * َوَأرْشِ

 )O(اهلل رسـول  اسـتتم  مـا  اهلل  فـو  ذر:  أبـو  قـال 
الكلمـة حتـى نـزل جرائيـل مـن عنـد اهلل: يـا حممد 
اقـرأ، قـال: ومـا أقـرأ؟ قـال: إقـرأ )إِنَّـاَم َولِيُُّكـْم اهللَُّ 
ـاَة  الصَّ ُيِقيُمـوَن  ِذيـَن  الَّ آَمنُـوا  ِذيـَن  َوالَّ َوَرُسـوُلُه 

َراِكُعـوَن(.  َوُهـْم  َكاَة  الـزَّ َوُيْؤُتـوَن 
بيعـة  بعـد   )Q(املؤمنـني ألمـري  مجعـة  صـالة  أول 

لـه: النـاس 
يف اخلامـس والعرين من ذي احلجة سـنة )35هـ(، 
وبعـد أن بويـع أمري املؤمنـني)Q( بعد مقتـل عثامن، 

كانـت أول خطبة خطبها)Q( حني اسـتخلف.  

موت أيب موسى األشعري: 
يف شـهر ذي احلجـة سـنة )44هــ( )وقيـل: سـنة 42هـ أو 
52هــ( مـات عبـد اهلل بـن قيـس املشـهور بــ )أب موسـى 

األشـعري( وهـو ابـن 63سـنة. 
قـال أبـن عبـد الـر: هـو عبـد اهلل بـن قيـس-، واله عمـر 
البـرصة ملـا عزل املغـرية عنها، فلـم يزل عليهـا إىل صدر من 
خافـة عثـامن، فعزله عثامن عنهـا، فنزل أبو موسـى الكوفة 
وسـكنها، فلام كـره أهل الكوفة سـعيد بن العـاص ودفعوه 
عنهـا ولو أبا موسـى، وكتبـوا إىل عثـامن يسـألونه أن يوليه، 
فأقـره عـى الكوفة، فلـام قتل عثـامن عزله عـي)Q(، بعدما 
كتـب إليـه أمـري املؤمنـني)Q( وهـو يف طريقـه إىل البـرصة 
كتابـًا يأمـره أن يسـتنفر النـاس يف الكوفـة إىل اجلهـاد معه.. 
فأبـى أبـو موسـى ذلك وكـر الكتاب وحمـاه.. فبعـث إليه 
احلسـن)Q( وعـامر بـن يـارس، وكتـب معهـم: مـن عبـد 
اهلل عـي أمـري املؤمنـني إىل عبـد اهلل بـن قيـس، أمـا بعـد: يا 
بـن احلائـك، واهلل إين كنـت ألرى بعـدك مـن هـذا األمـر 
الـذي مل جيعلـك اهلل لـه أهـًا وال جعـل لـك فيـه نصيبـًا، 
وقـد بعثـت لـك احلسـن وعـامرًا وقيسـًا، فأخل هلـم املرص 
وأهلـه، واعتـزل عملنـا مذمومـًا مدحورًا، فـإن فعلت وإال 
أمرهتـم أن ينابـذوك عـى سـواء، إن اهلل ال حيـب اخلائنـني، 

فـإن أظهـروا عليـك قطعـوك إربـًا إربًا. 
هـو  اجلنـدل  دومـة  يف  احلكمـني  أحـد  أبـو موسـى  وكان 
وعمـرو بـن العـاص، فخدعـه عمـرو بعـد أن اتفقـا عـى 
 ،)Q(أن خيلـع كل منهـام صاحبـه، فخلع هـو أمـري املؤمنني
وأثبـت عمـرو معاويـة، بعدهـا هـرب إىل مكة ومـات هبا. 

وفاة زرارة بن أعني )رضوان اهلل عليه(: 
يف ذي احلجـة سـنة )148هــ(، وبعـد شـهرين من شـهادة 
اإلمـام الصـادق)Q(، تـويف زرارة بـن أعـني بعـد مرضـه. 

وقيـل: إن وفاتـه سـنة )150هـ(. 
قـال النجايش: شـيخ أصحابنـا يف زمانه ومتقدمهـم، وكان 

قارئـًا فقيهًا، متكلـاًم، شـاعرًا، أديبًا. 
اإلمـام  أصحـاب  يف  تـارة  رجالـه  يف  الشـيخ  وعـّده 
 ،)Q(وأخـرى يف أصحـاب اإلمـام الصـادق ،)Q(الباقـر

 )Q(الكاظـم اإلمـام  أصحـاب  يف  وثالثـة 
وعـن ابـن أب عمري قال: قلـت جلميل بن دراج: ما أحسـن 

حمرك وأزين جملسـك؟ 
فقـال: أي واهلل مـا كنـا حـول زرارة إال بمنزلـة الصبيـان يف 

الكتاب حول املعلم. 
وهنـاك مناسـبات كثـرية ومهمـة قد تـم ذكرها يف السـنتني 
السـابقتني لشـهر ذي احلجة فمـن أراد االطـاع فالرياجع.

قال أمير المؤمنين Q:)عقبى الجهل مضرة والحسود ال تدوم له مسرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالحق والتقوى فالزموهما وإياكم ومحاالت الباطل والترهات(.
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العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

اسمه وكنيته ونسبه: أبو عبد اهلل، عثامن بن ُحنيف بن واهب األنصاري.
والدته: مل حُتّدد لنا املصادر تاريخ والدته ومكاهنا، إاّل أّنه من أعام القرن األّول اهلجري.

.)Q(واإلمام عي )O(من أصحاب النبي )صحبته: كان)رض
جوانب من حياته:

* اشرك مع النبي)O(يف معركة ُأحد وما بعدها من املعارك. 
.)Q(كان من السابقني األّولني الذين رجعوا إىل اإلمام عي *

* عّينه اإلمام عي)Q( واليًا عى البرصة. 
* اشرك مع اإلمام عي)Q( يف حرب اجلمل.

* كان من رشطة اخلميس، ومن أمرائهم يف الكوفة.
موقفـه مـن خافـة أب بكـر: أنكـر)رض( عـى أب بكـر جلوسـه عى عـرش اخلافـة، وتقّدمـه عى اإلمـام عـي)Q( بقوله: 
سـمعنا رسـول اهلل)O( يقـول: )أهل بيتي نجـوم األرض فا تتقّدموهـم، وقّدموهم فهم الـوالة من بعدي، فقـام إليه رجل 
فقـال: يـا رسـول اهلل، وأّي أهـل بيتـك؟ فقال:عـي والطاهرون مـن ولده. وقـد بنّي)O( فـا تكن يا أبـا بكـر أّول كافر به، 

وال تونـوا اهلل والرسـول وتونـوا أماناتكم وأنتـم تعلمون(.االحتجاج للطـريس:ج1،ص103.
الكتاب الذي أرسله اإلمام عيل )Q( البن حنيف:

  وكان يف وقتهـا عثـامن بـن حنيـف عاملـه عـى البرصة وقد بلغـه أنه دعـي إىل وليمة قـوم من أهلهـا، فمى إليهـا وفيه يقول 
:)Q( اإلمام 

ْعَت إَِلْيَها ُتْسـَتَطاُب َلَك األلـَواُن، َوُتنَْقُل إَِلْيَك  ِة َدَعاَك إىل َمأُدبـَـة َفَأرْسَ ـا َبْعـُد، َياْبـَن ُحنَْيف َفَقـْد َبَلَغنِي َأنَّ َرُجًا ِمـْن فِْتَيِة َأْهِل اْلَبـرْصَ )َأمَّ
. َفاْنُظـْر إىَِل َما َتْقِضُمُه ِمـْن هَذا امْلَْقَضـِم، َفاَم اْشـَتَبَه َعَلْيَك  ، َوَغنِيُُّهْم َمْدُعـوٌّ َفـاُن َوَمـا َظنَنْـُت َأنَّـَك ُتِيـُب إىِل َطَعـاِم َقْوم، َعاِئُلُهـْم جَمُْفـوٌّ اجْلِ
ِعْلُمـُه َفاْلِفْظـُه، َوَمـا أْيَقنَـَت بِطِيـِب َوجِهـِه َفنَْل ِمنْـُه. َأالَ َوإِنَّ لِـُكلِّ َمْأُمـوم إَِمامًا َيْقَتـِدي بِـِه، َوَيْسـَتيِضُء بِنُـوِر ِعْلِمـِه َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد 
ة َوَسـَداد. َفَواهلل  اْكَتَفـى ِمـْن ُدْنَيـاُه بِطِْمَرْيِه، َوِمـْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيـِه. َأالَ َوإِنَُّكْم الَ َتْقـِدُروَن َعَى ذلَِك، َولِكـْن َأِعينُويِن بِـَوَرع َواْجتَِهاد، َوِعفَّ
َخْرُت ِمـْن َغنَاِئِمَهـا َوْفـرًا، َوالَ َأْعَدْدُت لَِبـايِل َثْوِب طِْمـرًا، َوالَ ُحـْزُت ِمْن َأْرِضَهـا ِشـْرًا، َوالَ َأَخْذُت  َمـا َكنَـْزُت ِمـْن ُدْنَياُكـْم تِـْرًا َوالَ ادَّ
ْت  ـاَمُء، َفَشـحَّ ْتُه السَّ ـَي يِف َعْينِـي َأْوَهى َوَأْهـَوُن ِمْن َعْفَصة َمِقـَرة. َبَى َكاَنـْت يِف َأْيِدينَا َفـَدٌك ِمْن كلِّ َما َأَظلَّ ِمنْـُه إالَّ َكُقـوِت َأَتـان َدبِـَرة، َوهَلِ
َـا يِف َغد َجَدٌث  َعَلْيَهـا ُنُفـوُس َقـْوم، َوَسـَخْت َعنَْها ُنُفـوُس ُقْوم آَخِريـَن، َونِْعَم احْلََكـُم اهللُ. َوَمـا َأْصنَُع بَِفَدك َوَغـرْيِ َفـَدك، َوالنَّْفُس َمَظاهنُّ

َتنَْقطِـُع يِف ُظْلَمتِـِه آَثاُرَهـا، َوَتِغيُب أثارهـا .....(. هنج الباغـة خطب اإلمام عـي )Q(: ج3، ص70.
موقفـه مـن الناكثـني: مّلا وصـل الناكثون إىل ضواحي البرصة عسـكروا، وكتبـوا إىل عثامن بـن ُحنيف أن أخل لنـا دار االمارة، 

لكنّـه مل جيبهـم عى كتاهبـم منتظرًا كتـاب اإلمام عـي)Q( ورأيه يف ذلك.
ثـّم إّن اإلمـام عـي)Q( بعـث كتابـًا إىل عثـامن جـاء فيـه: أّما بعـد، فـإّن البغاة عاهـدوا اهلل ثـّم نكثـوا، وتوّجهـوا إىل مرصك، 
وسـاقهم الشـيطان لطلـب مـا ال يـرىض اهلل بـه، واهلل أشـّد بأسـًا، وأشـّد تنكيـًا، فـإذا قدمـوا عليـك فادعهـم إىل الطاعـة 
والرجـوع إىل الوفـاء بالعهـد وامليثـاق الـذي فارقونـا عليـه، فـإن أجابـوا فأحسـن جوارهـم مـا دامـوا عنـدك، وإن أبـوا إاّل 

)..َأالَ َوإِنَّ لُِكلِّ َمْأُموم إَِمامًا َيْقَتِدي بِِه، َوَيْسَتِضُء بِنُوِر ِعْلِمِه َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى 
ِمْن ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه..( 

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم في قضاء حوائجكم بشراف النفوس ذوي األصول الطيبة فإنها عندهم أقضى وهي لديهم أزكى(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنهما يبلغانكم جنة المأوى(.
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حّتـى  القتـال  فناجزهـم  واخلـاف،  النكـث  بحبـل  التمّسـك 
كتـاب  وكتبـت  احلاكمـني،  خـري  وهـو  وبينهـم،  بينـك  اهلل  حيكـم 
اهلل. شـاء  إن  إليـك  املسـري  معجـل  وأنـا  الربـذة،  مـن  إليـك   هـذا 

ثّم إّن عثامن أمر أبا األسود الدؤيل وعمران بن احلصني اخلزاعي أن يسريا 
اىل القوم ويكّلموهم، فانطلقا حّتى وصا إىل معسكر القوم، وكّلام عائشة 
 وطلحـة والزبري، ثـّم رجعا إىل عثـامن فاخراه برأهيـم، وأهّنم يريـدون قتاله

إليـه  فاجتمعـوا  السـاح،  السـاح،  النـاس:  يف  فنـادى  مناديـه  عثـامن  أمـر 
وأخرهـم بـام يف نيـة القـوم، وأمرهـم بالوقـوف عـى أبـواب املدينـة ملنعهـم مـن 
الدخـول إليهـا. أقبـل طلحـة والزبري من املعسـكر يريـدان عثـامن وجـداه وأصحابه قد 
أخـذوا بأفواه السـكك فمضيا بَمن معهـام حّتى انتهـوا إىل موضع الدّباغني فاسـتقبلهم أصحاب 
ابـن ُحنيـف وتقاتـا. ويف الصبـاح مـن غـد صّفـا للحـرب، وخـرج عثـامن بـن ُحنيـف إليهـام يف أصحابـه 
فناشـدمها اهلل واإلسـام، وأذكرمهـا بيعتهـام عليـًا)Q(، فقـاال: نطلـب بـدم عثـامن، فقال هلـام: وما أنتـام وذاك أيـن بنوه؟ 
أيـن بنـو عّمـه الذين هـم أحـّق بـه منكـم! كّا واهلل ولكنّكام حسـدمتاه، حيـث اجتمع النـاس عليـه، وكنتام ترجـوان هذا 
األمـر، وتعمـان لـه! وهـل كان أحد أشـّد عى عثـامن قوالً منكام،فشـتامه شـتاًم قبيحًا. ثـّم إّن عثـامن حل عليهـم، واقتتل 
النـاس قتـاالً شـديدًا، ثـّم حتاجـزوا واصطلحوا عـى أن يكتب بينهم كتـاب صلح فكتب: هـذا ما اصطلح عليـه عثامن بن 
ُحنيـف األنصـاري وَمـن معـه مـن املؤمنـني من شـيعة أمري املؤمنـني عي بـن أب طالـب، وطلحـة والزبري وَمـن معهام من 
املؤمنـني واملسـلمني مـن شـيعتهام، أّن لعثامن بـن ُحنيـف دار االمـارة والرحبة واملسـجد وبيت املـال واملنـر، وأّن لطلحة 
والزبـري وَمـن معهـام أن ينزلـوا حيـث شـاءوا مـن البـرصة، وال يضـار بعضهم بعضـًا يف طريـق وال فرضة وال سـوق وال 
رشعـة وال مرفـق، حّتـى يقـدم أمـري املؤمنـني عـي بـن أب طالب، فـإن أحّبـوا دخلـوا فيام دخلـت فيـه األُّمـة، وإن أحّبوا 
حلـق كّل قـوم هبواهـم، ومـا أحّبوا مـن قتال أو سـلم أو خروج أو إقامـة، وعى الفريقني بـام كتبوا عهد اهلل وميثاقه، وأشـّد 
مـا أخـذه عـى نبّي مـن أنبيائـه، من عهـد وذمة. وختـم الكتـاب، ورجع عثـامن بن ُحنيـف حّتى دخـل دار االمـارة وقال 
ألصحابه:احلقـوا رحكـم اهلل بأهلكـم، وضعـوا سـاحكم، وداووا جرحاكم، فمكثوا كذلـك أّيامًا. ثـّم إّن طلحة والزبري 
قـاال: إن قـدم عـي ونحـن عى هـذه احلال مـن القّلـة والضعف ليأخـذن بأعناقنـا، فأمجعـا عى مراسـلة القبائل واسـتاملة 
العـرب، فأرسـا إىل وجـوه الناس وأهل الرياسـة والـرف، يدعواهنـم إىل الطلب بدم عثـامن، وخلع عـي، وإخراج ابن 
ُحنيـف مـن البـرصة. فبايعهـم عـى ذلـك األزد وضبـة وقيس بن عيـان كّلهـا إاّل الرجـل والرجلني مـن القبيلـة، كرهوا 
أمرهـم فتـواروا عنهـم. فلاّم اسـتوثق لطلحـة والزبري أمرمهـا، خرجا يف ليلـة مظلمة ذات ريـح ومطر، ومعهـام أصحاهبام، 
قـد ألبسـوهم الـدروع، وظاهـروا فوقها بالثيـاب، فانتهوا إىل املسـجد وقت صـاة الفجر، وقد سـبقهم عثـامن بن ُحنيف 
إليـه، وأقيمـت الصـاة، فتقـّدم عثـامن ليصّي هبـم فأّخره أصحـاب طلحـة والزبـري، وقّدموا الزبـري، فجاءت السـبابجة، 
وهـم الـرط حـرس بيـت املـال، فأخرجـوا الزبـري، وقّدمـوا عثـامن، فغلبهـم أصحـاب الزبـري، فقّدمـوا الزبـري وأّخروا 
عثـامن. فّلـام انـرصف الزبري مـن صاته، صـاح بأصحابه املسـّلحني: أن خذوا عثامن بـن ُحنيف، فأخذوه بعـد أن تضارب 
هـو ومـروان بـن احلكـم بسـيفيهام، فلـاّم ُأرس رضب رضب املـوت، ونتف حاجبـاه وأشـفار عينيه، وكّل شـعرة يف رأسـه 
ووجهـه، وأخـذوا السـبابجة وهم سـبعون رجـًا، فانطلقـوا هبم وبعثـامن بن ُحنيـف إىل عائشـة، فقالت ألبـان بن عثامن 
بـن عّفـان: ُاخـرج إليـه فـارضب عنقه، فـإّن األنصار قتلـت أباك وأعانـت عى قتلـه. فنادى عثـامن: يا عائشـة، ويا طلحة 
ويـا زبـري، إّن أخـي سـهل بـن ُحنيف خليفـة عي بـن أب طالب عـى املدينة، وأقسـم بـاهلل إن قتلتموين ليضعن السـيف يف 
بنـي أبيكـم وأهليكـم ورهطكم، فـا يبقي أحـدًا منكم. فكّفـوا عنه، وخافوا أن يقع سـهل بـن ُحنيف بعياالهتـم وأهلهم 
باملدينـة، فركـوه. وأرسـلت عائشـة إىل الزبـري أن أقتل السـبابجة، فذبحهـم الزبري كام يذبـح الغنم، وويل ذلـك منهم عبد 
اهلل ابنـه، وهـم سـبعون رجـًا، وبقيـت منهـم طائفـة مستمسـكني ببيـت املـال، قالـوا: ال ندفعـه إليكـم حّتى يقـدم أمري 
املؤمنـني، فسـار إليهـم الزبـري يف جيـش ليًا، فأوقـع هبم، وأخذ منهم مخسـني أسـريًا فقتلهم صـرًا. ثّم أهّنم خـرّيوا عثامن 
بـني أن يقيـم أو يلحـق بعـي، فاختـار الرحيل، فخلوا سـبيله، فلحـق بعي)Q(، فلـاّم رآه بكى، وقـال له: فارقتك شـيخًا، 

وجئتـك أمـرد. فقـال اإلمام عـي)Q(: إّنـا هلل وإّنا إليـه راجعـون قاهلا ثاثـا(. رشح هنج الباغـة البـن أب احلديـد:ج9،ص321.
وفاته: ُتويّف رضوان اهلل عليه يف زمن معاوية بمدينة الكوفة.أعيان الشيعة السيد حمسن األمني:ج8،ص142.

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم في قضاء حوائجكم بشراف النفوس ذوي األصول الطيبة فإنها عندهم أقضى وهي لديهم أزكى(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنهما يبلغانكم جنة المأوى(.
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العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

التكافل االجتماعي في مدرسة أهل البيت )K(: الحلقة الرابعة 

هـذه القيـم تسـهم إسـهامًا كبريًا يف دفـع الناس نحـو التكافل بعيدًا عن حسـابات الربح واخلسـارة، وهي قيم تسـري 
يف خـط متـواٍز مـع مبـدأ اإلخوة وباقـي املبادئ والقيـم األخرى التـي توقظ يف نفوس النـاس العاطفـة نحو بعضهم 
 :Q البعـض، وحتقيـق أعـى درجة مـن املشـاركة والتعاون فيـام بينهـم، ويف هذا السـياق يقول اإلمـام أمـري املؤمنني

)مـن مل يرحـم الناس منعه اهلل رحتـه(. عيون احلكـم واملواعـظ، الليثي الواسـطي:ص 428. 
حـة(. عيـون احلكـم واملواعـظ:ص270. ويف قـول ثالـث: ) عجبـت ملـن يرجو  وعنـه )Q( أّن )رحـة الضعفـاء تسـتنزل الرَّ

فضـل مـن فوقـه، كيـف ال يرحم مـن دونـه(. عيـون احلكـم واملواعـظ: ص331.
حـة هنـا عامـة، ومـن أجـى مصاديقهـا مـّد يـد العـون للضعفـاء وغـري القادريـن ماديـًا  وغنـّي عـن البيـان أن الرَّ
كاملسـاكني، وبذلـك تكـون الدعـوة إىل الراحـم تصـب يف جمـرى التكافـل بطبيعة احلـال، ومن مصاديـق ذلك قول 
اإلمـام الصـادق )Q(: ) إيّن ألرحـم ثاثـة، وحـّق هلـم أن ُيرحـوا: عزيـٌز أصابتـه مذّلـة بعـد العـز، وغنـّي أصابته 

حاجـة بعـد الغنـى، وعامل يسـتخّف بـه أهلـه واجلهلـة(. مـن ال حيـره الفقيـه للصـدوق:ج 4،ص394.
فاإلمـام )Q( هنـا يذهـب إىل أبعـد مـن التكافـل املـادي، كـام يف حالـة الغنـي الـذي أصابتـه الفاقة، فـريى رضورة 
املحيطـون  أو اجلهلـة  بـه قرابتـه  الـذي يسـتخف  الذّلـة، والعـامِل  بـه  أمّلـت  الـذي  العزيـز  املعنـوي مـع  التكافـل 
بـه. فهـذا احلديـث يفتـح لنـا أفقـًا واسـعًا حتـى ال تضيـق عدسـة الرؤيـة لدينـا فننظـر فقـط إىل التكافـل يف شـكله 
الباحثـني  بعـض  عليـه  ويطلـق  التكافـل،  مـن  املعنـوي  باجلانـب  عنايـة  نـويل  أن  علينـا  بـل  البحـت،  املـادي 
يقتـرص  ال  واسـع،  اإلسـام  يف  االجتامعـي  التكافـل  مفهـوم  أن  يـرون  فهـؤالء  األدب«،  التكافـل  تسـمية» 
لـه. وحبهـم  اآلخريـن  باحـرام  اإلنسـان  يشـعر  أن  وهـو  األدب:  التكافـل  يشـمل  بـل  املـادي،  اجلانـب   عـى 

من صور التكافل اإلجتامعي التعاون واإلحسان:
يف اإلسـام رصيـد معـريف ضخـم يدعو إىل قيـم التعاون واإلحسـان يف أكثـر من اتاه وعـى أكثر من صعيـد، األمر 
الـذي يـريس أسـاس التكافل ويعّمـق من مسـاره، فالقرآن وهو املصـدر املعريف األسـايس حيّث يف آيـات عديدة عى 
التعـاون، يقـول يف هـذا الصـدد: ) َوَتَعاَوُنوا َعَى اْلـِرِّ َوالتَّْقَوٰى (.سـورة املائدة:آية2. وقال الرسـول األكـرم )O(: )من 

مشـى يف عون أخيـه ومنفعته، فله ثـواب املجاهدين يف سـبيل اهلل(. ثواب األعامل للشـيخ الصـدوق:ص288.
 تــدر اإلشــارة إىل أن اإلنســان خلــق وحــده ضعيفًا ال يقــدر عــى يشء إالّ إذا توفرت له ظــروف التعــاون مع غريه، 

يــروي إســحاق بــن عــاّمر أّنــه ســمع اإلمــام الصــادق )Q( يقــول: )يــأيت عــى النــاس زمــان مــن ســأل النــاس 
عــاش، ومــن ســكت مــات، قلــت: فــام أصنــع إّن أدركــت ذلــك الزمــان ؟ قــال: تعينهــم بــام عنــدك، فــإن مل تــد 

فبجاهــك(. الــكايف للشــيخ الكلينــي:ج4، ص46. 
ــد  ــادات والتقالي ــريت الع ــال، وتغ ــت األجي ــان، وتعاقب ــري الزم ــام تغ ــة مه ــاون ـ إذن ـ الزم ــوة إىل التع فالدع

ــروف. ــت الظ واختلف
عقــال  مــن  الفــرد  وتطلــق  التكافــل،  روح  تنميــة  إىل  تــؤدي  عليــا  قيمــة  فهــو  اإلحســان  أمــا 
وأبنــاء  إخوتــه  مــع  متضامنــًا  وتعلــه  رحبــة،  إجتامعيــة  مــدارات  إىل  )الــذات(  أو   األنــا 

جنسه، وحقيقة اإلحسان: هي التطوع بأعامل اخلري التي مل يلزم هبا الشارع املقدس. 
إن اإلنســان املحســن هــو الــذي يــامرس العطــاء املــايل، أو يبــذل جهــودًا إضافيــة يف خدمــة النــاس، والقــرآن حيــّث 

ْحَســاِن َوإِيَتــاِء ِذي اْلُقْرَبٰى(.ســورة النحل:آيــة90.  عــى ذلــك بقولــه: )إِنَّ اهللَ َيْأُمــُر بِاْلَعــْدِل َواإْلِ
فنجــد العطــاء هنــا مقرونــًا باإلحســان، ونجــد دائــرة القرابــة هــي األقــرب مــن حيــث االســتحقاق. 
واملواعــظ:ص264. احلكــم  عيــون  النــاس(.  إىل  اإلحســان  اإليــامن  )رأس   :)Q( عــي  اإلمــام   يقــول 

قال أمير المؤمنين Q:)عود أذنك حسن االستماع وال تصغ إلى ما ال يزيد في إصالحك استماعه فإن ذلك يصدئ القلوب ويوجب المذام(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك فعل المكارم وتحمل  أعباء المغارم تشرف نفسك وتعمر آخرتك ويكثر حامدك(.
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لقد أثبتت التجارب الرتبوية أن خري الوسائل الستقامة السلوك واألخالق هي: الرتبية القائمة عىل عقيدة دينية.
ولقـد ركـز أهـل البيـت )K( عـىل الرتبية اإلسـالمية احلقـة لألطفـال منذ نعومـة إظفارهـم وأوصوا بذلـك املربـني واآلباء؛ 

ألهنـا هـي التي ُتقـّوم اإلحـداث وتعودهـم األفعـال احلميدة، والسـعي لطلـب الفضائل.
ومـن هـذا املنطلق نسـعى مجيعـا لنُعلم أطفالنا ديـن اهلل تعاىل غضـا كام انزله تعـاىل بعيدا عن الغلو، مسـتفيدين بقـدر اإلمكان 

مـن معطيـات احلضارة التـي ال تتعارض مع ديننـا احلنيف.
وحيـث إن التوجيـه السـليم يسـاعد الطفـل عـىل تكوين مفاهيمـه تكوينـًا واضحًا منتظـاًم، لذا فالواجـب إتباع أفضل السـبل 
وانجـح للوصـول للغايـة املنشـودة، وهذه بعض اإلرشـادات التي من شـأهنا أن تسـاعد األبويـن واملربني عىل تنشـئة األطفال 

عـىل الدين وحـب اخلري:
1ـ  يراعـي أن يذكـر اسـم اهلل تعـاىل للطفـل مـن خالل مواقـف حمببة وسـارة، وكام ينبغـي الرتكيز عـىل معاين احلـب والرجاء 
)إن اهلل سـيحبه مـن أجـل عملـه ويدخلـه اجلنـة(، وال حيسـن إن يقـرن ذكره تعـاىل بالقسـوة والتعذيـب يف سـن الطفولة، فال 

يكثـر مـن احلديث عـن غضـب اهلل وعذابه ونـاره، وإن ذكـر فهو للكافريـن الذيـن يعصون اهلل.
2ـ توجيه األطفال إىل اجلامل يف اخللق، فيشعرون بمدى عظمة اخلالق وقدرته.

3ـ جعل الطفل يشعر باحلب )حمبة من حوله له( فيحب اآلخرين، وحيب اهلل تعاىل؛ ألنه حيبه وسخر له الكائنات.
4ـ إتاحة الفرصة للنمو الطبيعي بعيدًا عن القيود والكوابح التي ال فائدة فيها..

5ـ أخـذ الطفـل بـآداب السـلوك، وتعويـده الرمحـة والتعـاون وآداب احلديـث، وغـرس املثـل اإلسـالمية عـن طريـق القدوة 
احلسـنة، األمـر الـذي جيعلـه يعيـش يف جـو تسـوده الفضيلـة، فيقتبس مـن املربـني كل خري.

6ـ االسـتفادة مـن الفـرص السـانحة لتوجيـه الطفـل مـن خـالل األحـداث اجلاريـة بطريقـة حكيمة حتبـب للخـري وتنفر من 
. لرش ا

وكـذا عـدم االسـتهانة بخواطـر األطفـال وتسـاؤالهتم مهـام كانـت، واإلجابـة الصحيحـة الواعية عـن استفسـاراهتم بصدر 
رحـب، وبـام يتناسـب مـع سـنهم ومسـتوى إدراكهـم، وهلذا أثـر كبـري يف إكسـاب الطفل القيـم واألخـالق احلميـدة وتغيري 

سـلوكه نحـو األفضل.
7ـ البـد مـن املامرسـة العمليـة لتعويـد األطفال العادات اإلسـالمية التي نسـعى إليهـا، لذا جيـدر باملربني االلتزام هبـا )كآداب 

الطعـام والرشاب وركوب السـيارة(.
8ـ يسـتفيد املربيـون مـن القصـص اهلادفـة سـواء كانـت دينيـة، واقعيـة، أو خياليـة لتزويـد األطفال بـام هو مرغـوب فيه من 

السـلوك، وحتفزهـم عـىل االلتـزام بـه والبعد عام سـواه.
وتعـرض القصـة بطريقـة متثيليـة مؤثـرة، مـع أبـراز االجتاهـات والقيـم التـي تتضمنهـا القصـة، إذ إن الغايـة منهـا الفائـدة ال 

فحسب. التسـلية 
وعن طريق القصة واألنشودة أيضا تغرس حب املثل العليا، واألخالق الكريمة، التي يدعو هلا اإلسالم.

9ـ جيـب أن تكـون توجيهاتنـا ألطفالنـا مسـتمدة مـن كتـاب اهلل عز وجل وسـنة رسـوله صـىل اهلل عليه وآله وسـلم، ونشـعر 
الطفـل بذلـك، فيعتـاد طاعـة اهلل تعـاىل واالقتـداء برسـوله صـىل اهلل عليه واله وسـلم وينشـأ عـىل ذلك.

10ـ غـرس احـرتام القـرآن الكريـم وتوقـريه يف قلـوب األطفـال، فيشـعرون بقدسـيته وااللتـزام بأوامـره، بأسـلوب سـهل 
جـذاب، فيعـرف الطفـل أنـه إذا أتقـن التالوة نـال درجـة املالئكة األبـرار.. وتعويـده احلرص عىل اإللتـزام بـأدب التالوة من 
 :)O( االسـتعاذة والبسـملة واحرتام املصحف مع حسـن االسـتامع، وذلـك بالعيش يف جو اإلسـالم ومفاهيمه ومبادئـه، عنه

)أدبـوا أوالدكـم عـىل ثالث خصـال: حب نبيكـم، وحب أهـل بيته، وقـراءة القـرآن (. ميـزان احلكمـة:ج4،ص3680. 
وأخريا فاملريب يسري هبمة ووعي، بخطى ثابتة إلعداد املسلم الواعي.

وللكالم تتمة إن شاء اهلل تعاىل.

قال أمير المؤمنين Q:)عود أذنك حسن االستماع وال تصغ إلى ما ال يزيد في إصالحك استماعه فإن ذلك يصدئ القلوب ويوجب المذام(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك فعل المكارم وتحمل  أعباء المغارم تشرف نفسك وتعمر آخرتك ويكثر حامدك(.

تربيـة الطفـل ديـنيـًا وأخـالقيـًا
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العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ

أكـرم اهلل تعـاىل عبـاده املؤمنـني فحباهـم مـن الطافـه وأكرمهـم بعطايـاه، وخـري ما أعطـاه اهلل 
هلـم هـو العلـم واحلكمة، فكل خري سـوى ذلـك إىل زوال وهـذا ما يشـري إليه يف قولـه تعاىل يف 
ُر  كَّ ْكَمـَة َفَقـْد ُأويِتَ َخـرْيًا َكثرِيًا َوَمـا َيذَّ ْكَمـَة َمْن َيَشـاُء َوَمْن ُيـْؤَت احْلِ كتابـه العزيـز: ) ُيـْؤيِت احْلِ
إاِلَّ ُأْوُلـوا األَْلَبـاِب (.سـورة البقرة:آيـة269. ومـن هـؤالء الذين حباهـم اهلل تعاىل باحلكمـة هو لقامن 
احلكيـم وقـد حباه اهلل تعاىل  بتخليد اسـمه يف سـورة مسـتقلة من القـرآن الكريم، فـام أحرانا أن 

  .)Q( نقتبـس من أنـوار حكمه ووصايـاه
وقـد ورد اسـم »لقـامن« يف آيتـني مـن القـرآن يف سـورة لقـامن. قـال تعـاىل: )َوَلَقـْد آَتْينَـا ُلْقاَمَن 
اَم َيْشـُكُر لِنَْفِسـِه َوَمْن َكَفَر َفـإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ مَحِيـٌد ** َوإِْذ َقاَل  ْكَمـَة َأْن اْشـُكْر هللَِِّ َوَمْن َيْشـُكْر َفإِنَّ احْلِ

َك َلُظْلـٌم َعظِيٌم(.)سـورة لقامن: آيـة 13-12(. ْ ْك بِـاهللَِّ إِنَّ الـرشِّ ُلْقـاَمُن الْبنِـِه َوُهـَو َيِعُظـُه َيا ُبنَـيَّ ال ُترْشِ
 وال يوجـد يف القـرآن دليـل رصيـح عـىل أنَّـه كان نبيًّـا أم ال، كـام أنَّ أسـلوب القـرآن يف شـأن 
لقـامن ُيوحـي بأنَّـه مل يكـن نبيًّـا، ألنَّه ُيالحـظ يف القـرآن أنَّ الـكالم يف شـأن األنبياء عـادًة يدور 
عـوة إىل التَّوحيـد وحماربة الرشك وانحرافـات البيئة، وعـدم املطالبة باألجر  سـالة والدَّ حول الرِّ
ـا مـن هـذه األمـور مل يذكر يف شـأن  واملكافئـة، وكذلـك بشـارة األمـم وإنذارهـا يف حـني أنَّ أيًّ
ة مع ولده -رغـم شـموليَّتها وعموميَّتها- وهذا  لقـامن، والَّـذي ورد هـو جمموعة مواعـظ خاصَّ

دليـل عـىل أنَّه كان رجـاًل حكياًم وحسـب.
ـا أقول: مل يكن لقـامن نبيًّا، ولكـن كان عبًدا كثري  سـول األكرم)O(: )حقًّ ويف حديـث عـن الرَّ
ر، حسن اليقني، أحبَّ اهلل فأحبَّه ومنَّ عليه باحلكمة(. )ميزان احلكمة حممد الريشهري: ج4، ص3124(.  التَّفكُّ

ه إىل جانـب  وجـاء يف بعـض التَّواريـخ: أنَّ لقـامن كان عبـًدا أسـود مـن سـودان مـرص، ولكنَـّ
وجهـه األسـود كان لـه قلـٌب مـضء وروٌح صافيـة، وكان يصـدق يف القـول مـن البداية، وال 

ـل يف مـا ال يعنيـه. )األمثـل مـكارم الشـريازي: ج13، ص40(.      يمـزج األمانـة باخليانـة، ومل يكـن يتدخَّ
من أين ُكلُّ هذه احلكمة ؟

وايات: أنَّ شخًصا سأل لقامن: أمل تكن ترعى معنا؟ قال: نعم. جاء يف بعض الرِّ
جل: فمن أين أتاك ُكّل هذا العلم واحلكمة؟ قال الرَّ

مت عامَّ ال يعنيني. )جممع البيان للطربيس: ج8، ص80(.  قال: قدر اهلل، وأداء األمانة، وصدق احلديث والصَّ

وورد عـن الرسـول األكـرم)O(: )كان لقـامن نائاًم نصف النَّهـار، إذ جاءه نداء: يـا لقامن، هل 
ين ريبِّ قبلت  ـوت: إْن خـريَّ لـك أن جيعلـك اهلل خليفـًة حتكـم بـني النَّاس باحلـّق؟ فأجـاب الصَّ
العافيـة، ومل أقبـل البـالء، وإن عـزم عيلَّ فسـمًعا وطاعًة، فإينِّ أعلـم أنَّه إن فعـل يب ذلك أعانني 

وعصمني(.
فقالت املالئكة -دون أن يراهم: مِلَ يا لقامن؟

قـال: ألنَّ احلكـم أشـّد املنـازل وآكدهـا، يغشـاه الظلـم مـن كّل مـكان، إن وقـي فباحلـرّي أن 
نيـا ذليـاًل ويف اآلخرة رشيًفـا خرٌي من  ة، ومن يكـن يف الدُّ ينجـو، وإن أخطـأ أخطـأ طريـق اجلنَـّ
نيـا وال  نيـا رشيًفـا ويف اآلخـرة ذليـال، ومـن خيـريِّ الدنيـا عـىل اآلخـرة تفتـه الدُّ أن يكـون يف الدُّ

اآلخرة. يصيـب 
بـت املالئكـة من حسـن منطقـه فنام نومـًة فُأعطـي احلكمة، فانتبـه يتكلَّم هبـا(. جممـع البيان  فتعجَّ

للطـربيس: ج8، ص80.

قال أمير المؤمنين Q:)علموا أوالدكم الصالة لسبع وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق وإن تتعب خير من راحتك مع لزوم الباطل(.
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نصيحة للخطباء وللطلبة

كان السـيد أمحـد القّمـي الروحـاين عاملًِا جمتهدًا وواعظـًا مؤثرًا، ألّنـه كان متَّعظًا ـ كان جملسـه ليلة النصف من شـعبان حيث 
كان يصـادف زيـارة اإلمام احلسـني سـالم اهلل عليه وحضور الـزّوار من كّل املحافظـات وعىل اختالف األطيـاف إىل كربالء 
املقّدسـة  وكان يرتقـي املنـرب يف املدرسـة اهلنديـة  وهي مدرسـة علميـة دينية  فتمتلئ املدرسـة بالعلـامء واملدّرسـني واخلطباء 

والطلبـة، وكان احلـارضون كلهـم آذانًا صاغيـة له، وكأّن عىل رؤوسـهم الطـري، لصدق كالمه، وبالغـة بيانه-.
حكـي أّن هـذا العـامِل الواعـظ كان قد حرض جملسـًا خاّصًا ُعقد يف طهـران قد حرضه مجهرة مـن اخلطباء املشـهورين يف إيران 

يومذاك.
 فقـال اخلطيـب ـ الـذي ُدعـي ليصعـد املنـرب يف ذلك املجلـس ـ لزمالئـه اخلطبـاء: إيّن مدعّو الرتقـاء املنـرب يف جملس حيرضه 
أنـاس مـن خمتلـف الطبقات، وربام حيرضه أشـخاص مل حيرضوا جملسـًا طيلة عمرهم أو مل حيرضوا إالّ جملسـًا واحدًا يف السـنة 

كيـوم عاشـوراء مثـاًل. لذا أطلـب منكم أن تشـريوا عيّل يف املوضـوع الذي يتناسـب طرحه يف جملـٍس كهذا؟.
فاقـرتح بعضهـم: أن يتنـاول أصـول الدين، واقرتح آخـرون: أن يتحّدث عن األخـالق، واقرتح غريهـم: أن يعّلمهم أحكام 
الصـالة ويرشـدهم لوجوهبـا ومـدى أمهّيتهـا ـ فمـن املفـرتض أن يوجـد يف جملس عام كهـذا أنـاس ال يصّلون ـ فعسـى أن 

هيدهيـم اهلل ليصبحوا مـن املصّلني.
تكّلـم اجلميـع وكلٌّ أدىل بدلـوه إالّ السـيد أمحـد القّمـي فقد بقي سـاكتًا. وعندمـا انتهوا أمجعهـم، التفت اخلطيب إىل السـيد 
أمحـد القّمـي وقـال له: السـادة أعاظـم أهل الفـّن واحلضور موجـودون وقد أشـاروا عليك. قـال اخلطيب: ولكنّـي أريد أن 
أعـرف رأيـك. قـال السـيد القّمـي: كّل الـذي قالوه جّيد، ثـم إّنك ال تريـد أن ترتقـي أكثر من منـرب، ففيام اقرتحـوه الكفاية 
إذًا، فـام الداعـي لإلضافـة؟ ولكـّن اخلطيب أرّص عىل السـيد طالبًا رأيهـ  ومل يشـتهر السـيد يومذاك بكونه خطيبـًا من الدرجة 
األوىل، لكـّن إجابتـه كانـت تكشـف عـن كونه كذلـكـ  فقد قال لـه: يف الواقـع، ليس لـدّي موضوع خـاص أقرتحه عليك 
أكثـر ممـا اقرتحـه عليـك اإلخوة، فقـد اقـرتح كلٌّ موضوعـًا واسـتوعبه ذهنـك وبحمـد اهلل، ولكن أسـألك أسـئلة أّوالً ثم 
أتقـّدم إليـك باقرتاحـي ـ وكان بإمكانـه أن يطـرح اقرتاحـه دون احلاجـة إىل هـذه األسـئلة ولكـن أراد أن هيّيئـه للموضـوع 

وجيعـل إجاباته مـن باب املقّدمـات واإلعـداد النفي ـ.
فسـألهـ  مـن بـاب سـؤال العـارفـ  عـن املـكان الذي يقـام فيه املجلـس ثم عـن مسـاحة األرض التي يقـوم عليهـا، وكمّية 
احلضـور مثـاًل، ثـم طلـب منـه أن يصف لـه موقع املنـرب والزاويـة التـي يوضـع فيهـا- وكان يريد بذلـك أن ترتسـم صورة 

املجلـس يف ذهنه.
وهنـا قـال لـه: عندما تصعد املنـرب وتبدأ بقـراءة املقدمة وتفّكـر يف ترتيب املوضـوع الذي وقع عليـه اختيارك، تصـّور وأنت 
يف تلـك احلالـة أّن رسـول اهلل O جالـس هنـاك أمامك آخذًا حليته بيده ويشـكو هلل غربة دينه. جّسـد هذه الصـورة يف ذهنك 

ثـم انظر وأنـت يف تلك احلالة ماذا سـتقول وكيف سـتتكلم؟
ُنقـل عـن ذلـك اخلطيـب أّنـه قـال: عندمـا صعـدت املنـرب تـراءى يل ذلـك املنظـر حّقـًا، فقـد امتلكنـي وهيمن عيلَّ شـعور 
بحضـور الرسـول O وأّنـه يـراين وينظـر مـا أقـول وكيف أخـدم دينـه؛ ثم انتخبـت موضوعـًا وبـدأت أتكّلم عنـه، وكان 
لكلـاميت تأثـري معنـوّي عظيـم يف النـاس، وأنـا أجـزم أّنـه مل يكـن ليحصل لوال تأثـري تلـك االلتفاتـة املعنوية      واإلحسـاس 

   .O النبي  بمراقبـة 

قال أمير المؤمنين Q:)علموا أوالدكم الصالة لسبع وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق وإن تتعب خير من راحتك مع لزوم الباطل(.
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حيكى عن رجل كان يسكن مدينة كبرية كان كل يوم يركب القطار ليتوجه إىل عمله يف أحد املصانع الكبرية
وكانت رحلة الطريق تستغرق مخسني دقيقة.

ويف إحدى املحطات التي يقف فيها القطار صعدت سيدة كانت دائام حتاول اجللوس بجانب النافذة
 وكانـت تلـك السـيدة أثناء الطريق تفتـح حقيبتها وخترج منها كيسـًا ثم متـض الوقت وهي تقذف شـيئًا من نافـذة القطار

وكان هذا املشهد يتكرر مع السيدة كل يوم.
أحد املتطفلني سأل السيدة: ماذا تقذفني من النافذة؟!

فأجابته السيدة: أقذف البذور!
قال الرجل: بذور!! بذور ماذا؟!!

قالت السيدة: بذور ورود، ألين أنظر من النافذة وأرى الطريق هنا فارغة
ورغبتي أن أسافر وأرى الورود ذات األلوان اجلميلة طيلة الطريق، ختيل كم هو مجيل ذلك املنظر؟!!

قال الرجل: ال أظن أن هذه الورود يمكنها أن تنمو عىل حافة الطريق؟!!
قالت السيدة: أظن أن الكثري منها سوف يضيع هدرًا ولكن بعضها سيقع

عىل الرتاب وسيأيت الوقت الذي فيه ستزهر وهكذا يمكنها أن تنمو.
قال الرجل: ولكن هذه البذور حتتاج إىل املاء لتنمو!!!

قالت السيدة: نعم، أنا أعمل ما عيّل وهناك أيام املطر إذا مل أقذف أنا البذور،
هذه البذور ال يمكنها أن تنمو ثم أدارت رأسها وقامت بعملها املعتاد، نثر البذور.

نزل الرجل من القطار وهو يفكر أن السيدة تتمتع بالقليل من اخلرف، مىض الوقت.
ويوم من األيام، ويف نفس مسلك القطار جلس نفس الرجل بجانب النافذة

ورفـع بـرصه فنظـر يف الطريـق فـإذا بـه متـأله الـورود،،، عىل جانبيـه، يـاه،،، كم مـن الـورود،،، إهنا كثـرية، ومـا أمجلها، 
أصبـح الطريـق مجيـال يمتـع الناظـر، معطر، ملـون، يزهـو بالـورود واألزهار..

تذكر الرجل السيدة الكبرية يف السن التي كانت تنثر البذور فسأل عنها بائع التذاكر يف القطار الذي يعرف اجلميع،
السيدة كبرية السن التي كانت تلقي بالبذور من النافذة، أين هي؟؟!!

فكان اجلواب: أهنا ماتت إثر نزلة صدرية الشهر املايض.
عاد الرجل إىل مكانه وواصل النظر من النافذة ممتعًا عينيه بالزهور الرائعة.

فكر الرجل يف نفسه وقال: الورود تفتحت، ولكن ماذا نفع السيدة الكبرية يف السن هذا العمل؟؟!!
املسكينة ماتت ومل تتمتع هبذا اجلامل.

ويف نفـس اللحظـة سـمع الرجـل ابتسـامات طفـل يف املقعـد الـذي أمامـه مـن طفلـة جلسـت كانـت تؤرش بحـامس من 
وتقول: النافـذة 

انظر يا أيب، كم هو مجيل الطريق!!! يا إهلي!!!
كم متأل الورود هذه الطريق!!!

اآلن، فهم الرجل ما كانت قد عملته السيدة الكبرية يف السن..
حتى ولو أهنا مل تتمتع بجامل الزهور التي زرعتها فإهنا سعيدة أهنا قد منحت الناس هدية عظيمة

يا هلا من رسالة مجيلة حقًا..
ألق أنت بذورك، ال هيم إذا مل تتمتع برؤية األزهار، بالتأكيد أحد ما سيستمتع هبا ويستقبل احلب الذي نثرته.

انثــر الـب
قال أمير المؤمنين Q:(: )عظم الجسد وطوله ال ينفع إذا كان القلب خاويا(.



قال أمير المؤمنين Q:(: )عظم الجسد وطوله ال ينفع إذا كان القلب خاويا(.



العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1437هـ


