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قال أمير المؤمنين )(: )إنما الدنيا دار ممر واآلخرة دار مستقر فخذوا من دار ممركم لمستقركم وال تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم(.

ِد  مَّ ُد ْبُن ِإْدِريَس َعْن ُمَ 1- َأْحَ
اَن َعْن َعِليِّ ْبِن َخاِلٍد َقاَل  ْبِن َحسَّ
ٌد- وَكاَن َزْيِدّيًا -: ُكْنُت  مَّ ُمَ
ِباْلَعْسَكِر َفَبَلَغِن َأنَّ ُهَناَك َرُجاًل 
اِم  ُبوسًا ُأِتَي ِبه ِمْن َناِحَيِة الشَّ َمْ
وَقاُلوا  مقيدا(،  )أي:  َمْكُبواًل 
ِإنَّه َتَنبََّأ )أي: ادعى النبوة(، َقاَل 
اْلَباَب،  َفَأَتْيُت  َخاِلٍد:  ْبُن  َعِليُّ 
َحتَّى  َجَبَة  واْلَ اْلَبوَّاِبنَي  وَداَرْيُت 
َوَصْلُت ِإَلْيه، َفِإَذا َرُجٌل َله َفْهٌم، 
وَما  ُتَك  ِقصَّ َما  َهَذا  َيا  َفُقْلُت: 
َرُجاًل  ُكْنُت  ِإنِّي  َقاَل:  َأْمُرَك؟ 
اْلَْوِضِع  ِف  اللَّ  َأْعُبُد  اِم  ِبالشَّ
َرْأِس  َمْوِضُع  َله  ُيَقاُل  الَِّذي 

َسنْيِ، َفَبْيَنا َأَنا ِف ِعَباَدِتي ِإْذ  اْلُ
َأَتاِني َشْخٌص، َفَقاَل ِلي: ُقْم ِبَنا، 
ِإَذا  َمَعه  َأَنا  َفَبْيَنا  َمَعه،  َفُقْمُت 
َفَقاَل  اْلُكوَفِة،  َمْسِجِد  ِف  َأَنا 
ِلي: َتْعِرُف َهَذا اْلَْسِجَد؟ َفُقْلُت، 
َنَعْم َهَذا َمْسِجُد اْلُكوَفِة، َقاَل: 
َأَنا  َفَبْيَنا  َمَعه،  وَصلَّْيُت  َفَصلَّى 
الرَُّسوِل  َمْسِجِد  ِف  َأَنا  ِإَذا  َمَعه 
O ِباْلَِديَنِة، َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل 
الل O وَسلَّْمُت وَصلَّى وَصلَّْيُت 
 ،O ََّمَعه وَصلَّى َعَلى َرُسوِل الل
َة، َفَلْم  َفَبْيَنا َأَنا َمَعه ِإَذا َأَنا ِبَكَّ
َمَناِسَكه  َقَضى  َحتَّى  َمَعه  َأَزْل 
َفَبْيَنا  َمَعه،  َمَناِسِكي  وَقَضْيُت 
َأَنا َمَعه ِإَذا َأَنا ِف اْلَْوِضِع الَِّذي 

اِم  ِبالشَّ ِفيه  اللَّ  َأْعُبُد  ُكْنُت 
َكاَن  ا  َفَلمَّ ُجُل،  الرَّ وَمَضى 
َفَعَل  ِبه  َأَنا  ِإَذا  اْلَقاِبُل  اْلَعاُم 
َفَرْغَنا  ا  َفَلمَّ اأُلوَل،  ِفْعَلِته  ِمْثَل 
اِم  ِمْن َمَناِسِكَنا وَردَِّني ِإَل الشَّ
وَهمَّ ِبَُفاَرَقِت، ُقْلُت َله: َسَأْلُتَك 
قِّ الَِّذي َأْقَدَرَك َعَلى َما َرَأْيُت  ِباْلَ
ِإالَّ َأْخَبَْتِن َمْن َأْنَت؟ َفَقاَل: َأَنا 
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُموَسى، َقاَل:  مَّ ُمَ
ِإَل  اْنَتَهى  َحتَّى  َبُ  اْلَ َفَتَاَقى 
يَّاِت،  الزَّ اْلَِلِك  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ ُمَ
َفَبَعَث ِإَليَّ وَأَخَذِني وَكبََّلِن )أي: 
َلِن ِإَل  ِديِد وَحَ قيدني( ِف اْلَ
َفاْرَفِع  َله:  َفُقْلُت  َقاَل:  اْلِعَراِق، 
َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ ُمَ ِإَل  َة  اْلِقصَّ

Q من كرامات اإلمام الجواد
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما الكّيس من إذا أساء استغفر وإذا أذنب ندم(.

ِته  ِقصَّ ِف  وَذَكَر  َفَفَعَل  اْلَِلِك 
ُقْل  ِته:  ِقصَّ ِف  َع  َفَوقَّ َكاَن،  َما 
اِم ِف َلْيَلٍة  ِللَِّذي َأْخَرَجَك ِمَن الشَّ
ِإَل  اْلُكوَفِة  وِمَن  اْلُكوَفِة  ِإَل 
َة  َمكَّ ِإَل  اْلَِديَنِة  وِمَن  اْلَِديَنِة 
َأْن  اِم  الشَّ ِإَل  َة  َمكَّ ِمْن  وَردََّك 
َقاَل  َهَذا،  َحْبِسَك  ِمْن  ِرَجَك  ُيْ
َذِلَك ِمْن  ِن  َفَغمَّ ْبُن َخاِلٍد:  َعِليُّ 
َأْمِره وَرَقْقُت َله، وَأَمْرُته ِباْلَعَزاِء 
ْرُت َعَلْيه،  ْبِ، َقاَل: ُثمَّ َبكَّ والصَّ
َرِس  اْلَ وَصاِحُب  ْنُد  اْلُ َفِإَذا 
 ، اللَّ وَخْلُق  ْجِن  السِّ وَصاِحُب 
ُْموُل  َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َفَقاُلوا: اْلَ
اْفُتِقَد  َتَنبََّأ  الَِّذي  اِم  الشَّ ِمَن 
ِبه  أَخَسَفْت  ُيْدَرى  َفاَل  اْلَباِرَحَة 

ْيُ. اأَلْرُض، َأِو اْخَتَطَفه الطَّ
َعْن  ٍد  مَّ ُمَ ْبُن  َسنْيُ  اْلُ  -2
ْبِن  َعِليِّ  َعْن  ٍد  مَّ ُمَ ْبِن  ُمَعلَّى 
اإلمام  ع]أي  َخَرَج  َقاَل:  َأْسَباٍط 
ِإَل  َفَنَظْرُت   ، َعَليَّ  ])Q(الواد
َقاَمَته  أَلِصَف  وِرْجَلْيه  َرْأِسه 
َأَنا  َفَبْيَنا  ِبِْصَر،  أَلْصَحاِبَنا 
َيا  وَقاَل:  َقَعَد  َحتَّى  َكَذِلَك 
اإِلَماَمِة  ِف  اْحَتجَّ  اللَّ  ِإنَّ  َعِليُّ 
َفَقاَل:  النُُّبوَِّة  ِف  اْحَتجَّ  َما  ِبِْثِل 
)مريم:  َصِبيًّا(  ْكَم  اْلُ وآَتْيناه   (
ه(  َأُشدَّ َبَلَغ  )ولَّا  َقاَل:   ،)12
)يوسف:22(، وقال: ) وَبَلَغ َأْرَبِعنَي 
وُز  َيُ َفَقْد   ،)15 )األحقاف  َسَنًة( 
وُز  وَيُ َصِبّيًا  ْكَم  اْلُ ُيْؤَتى  َأْن 

َأْن ُيْعَطاَها وُهَو اْبُن َأْرَبِعنَي َسَنًة.
َد  ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَ 3- ِعدَّ
وَعْمِرو  اِل  جَّ اْلَ َعِن  ٍد  مَّ ُمَ ْبِن 
َأْهِل  ِمْن  َرُجٍل  َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن 
َقاَل: َمَضى  ِفِّ  اْلَُطرِّ اْلَِديَنِة َعِن 
وِلَي   Q الرَِّضا  َسِن  اْلَ َأُبو 
َفُقْلُت  ِدْرَهٍم،  آاَلِف  َأْرَبَعُة  َعَلْيه 
َفَأْرَسَل  َماِلي،  َذَهَب  َنْفِسي:  ِف 
َكاَن  ِإَذا   Q َجْعَفٍر  َأُبو  ِإَليَّ 
َغدًا َفْأِتِن وْلَيُكْن َمَعَك ِميَزاٌن 
وَأْوَزاٌن، َفَدَخْلُت َعَلى َأِبي َجْعَفٍر 
َسِن  Q َفَقاَل ِلي: َمَضى َأُبو اْلَ
ِدْرَهٍم،  آاَلِف  َأْرَبَعُة  َعَلْيه  وَلَك 
َفُقْلُت: َنَعْم، َفَرَفَع اْلَُصلَّى الَِّذي 
َدَناِنُي  َته  َتْ َفِإَذا  َته،  َتْ َكاَن 

. الكافي للكليني, ج1: ص492َفَدَفَعَها ِإَليَّ
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما أنتم كركب وقوف ال يدرون متى بالمسير يؤمرون(.

على   - مميزا  صبيا  أو  كان  بالغًا 
النظر  أكان  سواء  لزوما،  األحوط 
لو  كما  مباشر،  غي  أم  مباشرًا 
وحنوها،  الزجاجة  وراء  من  كان 

أوف الرآة، أو ف الاء الصاف.
- ال يوز التخلي ف ملك الغي إال 

بإذنه، ولو بالفحوى.
- ال يوز التخلي ف الدارس وحنوها 
بعموم  يعلم  مل  ما   - األوقاف  من 
الوقف - إذا كان مزاحا للموقوف 
وف  بل  للضرر،  مستلزما  أو  عليهم 
األحوط  على  الصورتني  هاتني  غي 

لزوما.
بعض  أو  الوقف،  متولي  أخب  ولو   
أهل الدرسة بالتعميم كفى، بشرط 
حصول االطمئنان بصدقه أو كونه 
عليها، وكذا يكفي جريان  يد  ذا 
ف  الال  وهكذا  أيضا،  به  العادة 

سائر التصرفات فيها.
كيفية االستنجاء

تطهي  أي   - االستنجاء     ال يب 
نفسه،  ف   - والغائط  البول  خمرج 
ولكنه يب لا يعتب فيه طهارة البدن 
االستنجاء  ف  ويعتب  كالصالة، 
يزي  وال  بالاء  البول  خمرج  غسل 

غيه، وتكفي الرة الواحدة مطلقا، 
وإن كان األحوط استحبابًا ف الاء 
والثالث  مرتني  به  يغسل  أن  القليل 
أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى 
الخرج تعنّي غسله بالاء كغيه من 
التنجسات، وإن مل يتعَد الخرج ختّي 
بني غسله بالاء حتى ينقى، ومسحه 
حنوهما  أو  الرق،  أو  باألحجار، 
من األجسام القالعة للنجاسة، والاء 

أفضل، والمع أكمل.
- األحوط األول مسح الخرج بقطع 
باألقل،  النقاء  حصل  وإن  ثالث، 
أو  األحجار  تكون  أن  ويشتط 

حنوها طاهرة وجافة. 
- حيرم االستنجاء باألجسام التمة 
استنجى  ولو  القدسة،  الشريعة  ف 

بها عصى لكن يطهر الل.
عني  إزالة  بالاء  الغسل  ف  يب   -
إزالة  جتب  وال  وأثرها،  و  النجاسة 
السح  ف  ويزئ  والرائحة،  اللون 
وال  العني،  إزالة  وحنوها  باألحجار 
جتب إزالة األثر الذي ال يزول عادة 

إال بالاء.
أو  قبله  أو  الغائط،  مع  خرج  إذا   -
بعده، جناسة أخرى مثل الدم والقت 

سائر  ف  بل  التخلي  حال  يب 
عن  العورة  بشرة  ست  األحوال 
حق  له  من  عدا  مميز  ناظر  كل 
والزوجة،  كالزوج  منه  االستمتاع 
فإنه يوز لكل منهما أن ينظر إل 

عورة اآلخر.
- األحوط وجوبا عدم استقبال القبلة 
التخلي، ولو  أو استدبارها ف حال 
اضطر إل أحدهما فاألحوط لزوما 
يعلم  مل  واذا  االستدبار،  اختيار 
اجتاه القبلة فاألحوط لزوما االمتناع 
عن  اليأس  بعد  إال  التخلي،  عن 
االنتظار،  إمكان  وعدم  معرفتها، 
أو كون االنتظار حرجيا أو ضرريا، 
واستدبارها  القبلة  استقبال  ويوز 
وإن  واالستنجاء،  االستباء  حال 

كان األحوط استحبابا التك.
-  األحوط األول ترك إقعاد الطفل 
مستقباًل  يكون  وجه  على  للتخلي 
الصيب  منع  أو مستدبرًا، وال يب 
استدبرا  أو  استقبال  إذا  واجملنون 

عند التخلي.
الغي-  عورة  إل  النظر  ال يوز   -

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

الحلقة الخامسة
احكام التخلي
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قال أمير المؤمنين )(:)إنما الدنيا متاع أيام قالئل ثم تزول كما يزول السراب وتنقشع كما ينقشع السحاب(.

- إذا شك ف االستباء أو االستنجاء 
بنى على عدمه، وإن كان من عادته 
ف  يستبئ  مل  من  شك  وإذا  فعله، 
وإن  عدمها،  على  بنى  رطوبة  خروج 

كان ظانا بالروج.
استنجى  أو  استبأ  أنه  علم  إذا   -
وشك ف كونه على الوجه الصحيح 

بنى على الصحة.

مستحبات التخيل
ذكره  ما  على  للمتخلي  يستحب    
أن  عليهم:  تعال  لل  رضوان  العلماء 
ولو  الناظر  يراه  ال  حبيث  يكون 
باالبتعاد عنه، كما يستحب له تغطية 
عنها،  يزئ  وهو  والتقّنع  الرأس 
والدعاء  التكشف،  عند  والتسمية 
عند  اليسرى  الرجل  وتقديم  بالأثور 
الروج،  عند  واليمنى  الدخول، 
اللوس  يتكئ حال  وأن  واالستباء 

على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.
مكروهات التخيل

ف  للتخلي  اللوس  يكره     
الشوارع، ومشارع الاء، ومساقط 
يكون  الت  والواضع  الثمار، 
الناس  للعن  عرضة  فيها  التخلي 
كأبواب الدور وحنوها، والواضع 
ربا  بل  القوافل  لنزول  العدة 
الواضع  هذه  ف  اللوس  حيرم 
لطرو عنوان مرم، وكذا يكره 
استقبال قرص الشمس، أو القمر 
بالبول،  الريح  واستقبال  بفرجه، 
وف  الصلبة،  األرض  ف  والبول 
وف  كالحور،  اليوان  ثقوب 
كما  الراكد،  خصوصا  الاء 
يكره البول عن وقوف، واألكل 
للتخلي،  اللوس  حال  والشرب 
والكالم بغي ذكر الل، ويكره 
وف  الياه  دورة  اإلنسان  دخول 
حسينية،  تربة  أو  مصحف  جيبه 
هتكًا  ُعّد  إذا  حيرم  ربا  بل 
عرفًا،  التبة  أو  القرآن  لرمة 
العلماء  ذلك مما ذكره  إل غي 

رضوان الل تعال عليهم.

الل، أو وصل إل الل جناسة من 
الاء،  إال  تطهيه  ُيِز ف  الارج مل 
نعم ال يضر ف النساء تنجسه بالبول.

كيفية االسترباء
من  االستباء  كيفية  ف  األول    
الغائط  خمرج  من  ميسح  أن  البول، 
ثالثا،  الذكري  العضو  أصل  إل 
ثم  ثالثا،  الشفة  رأس  إل  منه  ثم 
ويكفي  ثالثا،  وحيركها  يعصرها 
الشاركة مع هذه  الكيفيات  سائر 
مجيع  على  الضغط  ف  الكيفية 
وجه  على  الخرج  فتحة  من  اجملرى 
وجودها  التمل  البول  قطرة  تتوجه 
منه،  وخترج  الشفة  رأس  إل  فيه 
الثالث،  وال يكفي ف ذلك ما دون 

وال تقديم التأخر.
فائدة األسترباء

وفائدة االستباء طهارة البلل الارج 
يب  وال  بول،  أنه  احتمل  إذا  بعده 

الوضوء منه.
قبل  بالبول  الشتبه  البلل  خرج  ولو 
لعدم  َتْركه  كان  وإن   - االستباء 
التمكن منه - بنى على كونه بوال 
فيجب التطهي منه والوضوء، ويلحق 
باالستباء - ف الفائدة الذكورة - 
الصحية  الرافق  البقاء ف  مدة  طول 
ف  شيء  بقاء  بعدم  يقطع  وجه  على 

اجملرى . 
الشتبه  والبلل  للنساء،  استباء  ال   -
له  يب  ال  طاهر  منهن  الارج 

الوضوء.
ولو  عليه  تتتب  االستباء  فائدة   -

كان بفعل غيه.

ال جيـــوز التخلي يف مــلك 
الغري إال بإذنه، ولو بالفحوى
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما البصير من سمع ففكر وبصر فأبصر وانتفع بالعبر(.

يقنعون أبدا أنهم على طريق الق، 
بل إن هّمتهم عالية حبيث يريدون 
للمؤمنني  وقدوة  أئمة  أن يكونوا 
إقامة  وف  والقول،  الفعل،  ف 

هذا  إل  الناس  ليدعوا  الدين، 
الطريق أيضا، وسؤاهلم أن يعلهم 
أئمة للمتقني ُيقتَدى بهم هو طلب 
من اللَّ أن يهديهم، ويوفقهم، ومينَّ 

  الصفة الرفيعة الثالثة عشر لعباد 
سورة  ف  ذكرت  والت  الرحن 
الصفات  هذه  أهم  وهي  الفرقان 
من وجهة نظر معينة: وهي أنهم ال 

صفات 
المؤمنين في القرآن

ِقنَي ِإمامًا ( قوله تعاىل:)..... واْجَعْلنا ِلْلُمتَّ
املؤمن قدوة واسوة

الفرقان: 74
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تف
قال أمير المؤمنين )(:)إنما الحليم من إذا أوذي صبر وإذا ظلم غفر(.

" إيانا عنى "، )أورد هذه الروايات 
الشيخ  القمي،  إبراهيم  بن  علي 
عبد علي الويزي مؤلف كتاب 
آلخر  تفسييهما  ف  الثقلني  نور 

هذه اآلية(
 )K( وال شك أن أئمة أهل البيت
اآلية،  هذه  مصاديق  أوضح  من 
لكن هذا ال مينع من اتساع مفهوم 
أيضا  اآلخرون  فالؤمنون  اآلية، 
وقدوة  إماما  منهم  كل  يكون 

لآلخرين بستويات متفاوتة.
الفسرين من هذه  بعض  واستنتج 
العنوية  الرئاسة  طلب  أن  اآلية 
غي  ليس  األخروية  والروحانية 
مطلوب  إنه  بل  فقط،  مذموم 
ومرغوب فيه أيضا. )يراجع تفسي 

القرطيب وتفسي الفخر الرازي (

أن  إل  ضمنا  االلتفات  وينبغي 
كلمة )إمام( و إن كانت للمفرد، 
المع،  بعنى  تأتي  أنها  إال 
األمثل:ج11،  اآلية.  ف  هي  وهكذا 

ص322
ملاذا مل جيمع كلمة )إماما(

)إماما(  لفظ  سبحانه  يمع  مل   
أئمة،  للمتقني  واجعلنا  يقل  ومل 
وجوه،  عدة  لذلك  ذكرت  وقد 
قال  إمنا  إنه  هو  أحسنها  ولعل 
إماما ومل يقل أئمة على حنو قوله 
ّإنا رسول رب العاملني ومل يقل 
)رسوال( وهو من الواحد الراد به 

المع لقول الشاعر: 

يا عاذالتي ال تردن مالمت ... 
إن العواذل ليس لي بأمي 

فالتقني  بأمراء،  لي  ليس  أي: 
واحد  طريق  على  كلهم 
كتاب  وأتباع  واحد  ومعبودهم 
رب  وعبيد  واحد  ونيب  واحد 
واحد فدينهم واحد ونبيهم واحد 
وكتابهم واحد ومعبودهم واحد 
لن  واحد  إمام  كلهم  فكأنهم 
بعدهم ليسوا كاألئمة الختلفني 
طرائقهم  اختلفت  قد  الذين 
فاالئتمام  وعقائدهم  ومذاهبهم 
إمنا هو با هم عليه وهو شيء 

واحد وهو اإلمام ف القيقة .
هل يتمنى الفاجر أن يكون إماما؟

  يتمنى الشقي الفاجر أن يقتدي 
بأنه  منه  اقتناعا  ال  الناس  به 
على هدى من ربه . . كال، بل 
لتخّف عنه الذّمة والالمة، وُيّبر 
ولذا  الخطئني،  بكثرة  خطيئته 
ال حيب أن يكون أوالده وزوجته 
ال  كما  متاما  شاكلته،  على 
أهله  يصاب  أن  الريض  حيب 
بدائه . . أما الب التقي فهو على 
يقني من دينه وبصية من أمره، 
ولذا يتمنى من أعماق قلبه مبدأ 
الناس  مجيع  يسي  أن  وعقيدة 
أوالده  يكون  وأن  نهجه،  على 
بدينهم  يفرح  شاكلته  على 
وسلوكهم، ويتضاعف بهم عدد 
التقني والطيعني . . فالخلصون 
يسألون خالقهم أن يعلهم قدوة 
لن رغب ف تقوى اللَّ ال ليبروا 
طلبا  وال  الناس،  عند  أعماهلم 
األموال  وقبض  الدنيا  ف  للجاه 
ف  رغبة  بل   ، اللَّ حقوق  باسم 
وحده.  اللَّ  عند  النزلة  عظيم 

التفسي الكاشف لغنية: ج5، ص484.

واألعمال  النافعة،  بالعلوم  عليهم 
الت  والباطنة  الظاهرة  الصالة 

توصلهم إل هذه النزلة العلّيا.
 إنهم ليسوا كالزهاد النزوين ف 
الزوايا، وليس هّمهم إنقاذ أنفسهم 
أن  هو  سعيهم  إن  بل  الغرق،  من 
الذين  فإنهم  لذا  الغرقى،  ينقذوا 

يقولون: واجعلنا للمتقني إماما .
هذه  إل  االلتفات  وينبغي    
ال  أنهم  وهي  أيضا،  النكتة 
َيْدُعون ليكونوا ف موقع العظماء 
أسباب  يهيئون  إنهم  بل  جزافا، 
جتتمع  حبيث  واإلمامة  العظمة 
بالقدوة  الالئقة  الصفات  فيهم 
القيقية، وهذا عمل عسي جدا، 

وله شرائط صعبة وثقيلة.
يذكر  ال  القرآن  أن  ننسى  وال 
ف اآليات السابقة على هذه اآلية 
صفات مجيع الؤمنني، بل أوصاف 
خنبة ممتازة من الؤمنني ف الصف 
التقدم بعنوان " عباد الرحن "، 
نعم إنهم عباد الرحن، وكما أن 
الميع  تشمل  العامة  الل  رحة 
فإن رحة الل بهؤالء العباد عامة 
أيضا من أكثر من جهة، فعلمهم 
وماهلم  وقلمهم  وبيانهم  وفكرهم 
ف  انقطاع  بال  ختدم  وقدرتهم 

طريق هداية خلق الل.
اجملتمع  وأسوة  مناذج  أولئك 
التقني،  قدوات  أولئك  اإلنساني، 
البحار  ف  اهلداية  أنوار  إنهم 
والصحاري، ينادون التائهني إليهم 
دوامة  ف  الغرق  من  لينقذوهم 
الضالل، ومن السقوط ف مزالق 

الشيطان.
هذه  أن  متعددة  روايات  ف  نقرأ 
وأئمة   )Q( علي  ف  نزلت  اآلية 
أهل البيت )K(، ونقرأ ف رواية 
 :) Q ( أخرى عن اإلمام الصادق

فاملخلصون يسألون 
خالقهم أن جيعلهم قدوة 

ملن رغب يف تقوى اللَّ
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما الحازم من كان بنفسه كل شغله ولدينه كل همته وآلخرته كل جده(.

  الشقاء والشقاوة خالف السعادة، 
يدخل  من  بأنه  السعيد  وُفّسر 
والشقاوة  السعادة  فإن  النة، 
يتتب  لإلنسان  متقابلتان  حالتان 
قريب  سبب  وهلما  أثر،  عليهما 

وسبب بعيد . 
الثواب  استحقاق  فهو  األثر  أما 

والعقاب .
اإلتيان  فهو  القريب  السبب  وأما 
اإلميان  أشرُفها  الت  باليات 
أخُسها  الت  بالشرور  واإلتيان 
السعادة  ُتطلق  وقد  الكفر، 
السبب  هذا  نفس  على  والشقاوة 
الصادق  اإلمام  وقول  أيضًا، 
ميسك  خي  سبب  السعادة   )Q(
النجاة،  إل  فجّره  السعيد  به 
به  ميسك  خذالن  سبب  والشقاوة 
اهللكة، وكل  إل  فجّره  الشقي 

بعلم الل، حيتمل األمرين . 
أشار  ما  فهو  البعيد  السبب  وأما 
بقوله:   )Q( الباقر  موالنا  إليه 
يلق  أن  قبل  وعز  جل  الل  )إن 
أخلق  عذبًا  ماء  كن  قال  اللق 
وكن  طاعت،  وأهل  جنت  منك 
ملحًا أجاجًا أخلق منك ناري وأهل 
فامتزجا  أمرهما  ثم  معصيت، 
الكافر  الؤمن  يلد  ثم صار  فمن 

والكافر الؤمن( الديث . 
القتدار  سبب  الاءين  هذين  فإن   
والشر  الي  فعل  على  اإلنسان 
ومبدأ  بهما،  وامتحانه  وتكليفه 
الستعداده لقبول السعادة والشقاوة 
ذلك  يقتضي  وال  إليهما  وميله 

الب، ألن الب إمنا يلزم لو خلقه 
من ماء أجاج وحده فإن ذلك كان 
الي،  على  القدرة  انتفاء  يوجب 

فتأمل.
َأِبي  َعْن  َحاِزٍم  ْبِن  َمْنُصوِر  َعْن   -  1
َخَلَق  اللَّ  إِنَّ  َقاَل:   )Q( الل  َعْبِد 
ُلَق َخْلَقه َفَمْن  َقاَء َقْبَل َأْن َيْ َعاَدَة والشَّ السَّ
َخَلَقه اللَّ َسِعيدًا مَلْ ُيْبِغْضه َأَبدًا، وإِْن َعِمَل 
َكاَن  وإِْن  ُيْبِغْضه،  ومَلْ  َعَمَله  َأْبَغَض  ًا  َأَبدًا وإِْن َعِمَل َصاِلًا َأَحبَّ َشّ ُيِبَّه  مَلْ  َشِقّيًا 
َأَحبَّ  َفإَِذا  إَِلْيه،  َيِصرُي  ملَِا  وَأْبَغَضه  َعَمَله 
َشْيئًا  َأْبَغَض  وإَِذا  َأَبدًا  ُيْبِغْضه  مَلْ  َشْيئًا  اللَّ 

.مَلْ ُيِبَّه َأَبدًا
الرشح:

)ِإنَّ   :)  Q  ( الل  عبد  أبي  قول    
َأْن  َقْبَل  َقاَء  والشَّ َعاَدَة  السَّ َخَلَق  اللَّ 
ُلَق َخْلَقه(، أي: قّدرهما قبل تقدير  َيْ
اللق أو قبل إياده، ألن مبدأ الي 
والشر مما أوجده الل تعال ف مبدأ 
اإلنسان الذي هو الاء الذي اختمرت 
َسِعيدًا(،  الل  َخَلَقه  )َفَمْن  طينته  به 
أي: إياده مقرونًا بالسعادة ف علم 
الل تعال حبسن أعماله، ال أنه تعال 
عند  الق  هو  ما  على  هلا،  موجد 

اإلمامية.
َأَبدًا(  ُيْبِغْضه  )مَلْ   :)Q( قال  ثم    
للمحبة  الوجبة  السعادة  لتحقق 
َشّرًا(  َعِمَل  )وِإْن  عنه،  والرضا 
الداعية  القوة  من  فيه  ما  بقتضى 
إل الشر )َأْبَغَض َعَمَله ومَلْ ُيْبِغْضه( 
له  يعود إل كراهته  لعمله  فبغضه 

من كتاب الكافي
نهج  وقوعه على  وبعدم  با هو شر 
العذاب  بذلك  واستحق  الصواب 
ف  والصائب  باآلالم  منه  فيقتّص 
الدنيا أو ميحوه ويعفو عنه لن يشاء، 
ثم يوفقه للتوبة الاحية له حتى يرد 

عليه خالصًا من الذنوب.
مَلْ  َشِقّيًا  َكاَن  )وِإْن   :)Q( قال  ثم 
الوجبة  شقاوته  لغلبة  َأَبدًا(  بَّه  حُيِ
بالذكر  والدير  والبغض،  للمقت 
شقيًا  أحدًا  يلق  ال  تعال  الل  إن 

وإمنا الشقاوة من كسب العبد. 
ثم قال )Q(: )وِإْن َعِمَل َصاِلًا( لا 
الصالح  إل  الداعية  القوة  من  فيه 
إل  يعود  لعلمه  حبه  َعَمَله(  )َأَحبَّ 
وإرادة  الصواب،  نهج  على  وقوعه 
الكافأة لصاحبه باإلحسان واإلنعام 
الدنيوي وحنوه، هو مقتضى العدل، 
وليد عليه خاليًا عما يوجب الدخول 

ف النة.
ثم قال )Q(: )وَأْبَغَضه ِلَا َيِصُي ِإَلْيه( 
التامة  الشقاوة  من  اختياره  بسوء 

الوجبة للدخول ف النار.
َشْيئًا(  َأَحبَّ اللَّ  )َفِإَذا   :)Q( ثم قال
سواء كان عمال أو غيه )مَلْ ُيْبِغْضه 
بَّه َأَبدًا(  َأَبدًا وِإَذا َأْبَغَض َشْيئًا مَلْ حُيِ

توضيح ذلك:
جمموع  عن  عبارة  اإلنسان  أن 
ولكل  والبدن  النفس  الوهرين: 
الي  طريق  طريقان  منهما  واحد 
لألول  الي  فطريق  الشر  وطريق 
واألخالق  الصحيحة  العقائد  هي 
األعمال  هي  وللثاني  الرضية 
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما قلب الحدث كاألرض الخالية مهما ألقي فيها من شيء قبلته(.

هي  لألول  الشر  وطريق  السنة، 
الرذيلة،  واألخالق  الباطلة  العقائد 
فإن  القبيحة،  األعمال  هي  وللثاني 
استقام هذان الوهران ف شخص 
واألوصياء  األنبياء  ف  كما  دائمًا 
لل  مبوبًا  مطلقًا  سعيدًا  كان 
مل  وإن  أبدًا،  مبغوض  غي  دائمًا 
يستقم شيء منهما أبدًا كان شقيًا 
مبغوضًا أبدًا غي مبوب أصاًل، وإن 
استقام األول دائمًا دون الثاني كان 
أبدًا   مبغوض  غي  دائمًا  هو مبوبًا 
بالقيقة  أول  األول  الوهر  ألن 
حقيقة  اإلنسان  هو  بل  اإلنسانية 
استقام  وإن  مبغوضًا،  عمله  وكان 
هو  كان  األول  دون  دائمًا  الثاني 
مبغوضًا وعمله مبوبًا، وإن استقام 
كل واحد منهما ف وقت دون آخر 
يعتب حاله ف الامتة فإن استقاما 
أو استقام األول وحده كان هو عند 
مبغوضًا،  عمله  وكان  مبوبًا  الل 
وإن استقام الثاني أو مل يستقم شيٌء 
مبغوضًا  الل  عند  هو  كان  منهما 
وكان عمله مبوبًا، وكلما كان 
أن  أمكن  مبغوضًا  وحده  العمل 
يتداركه بالتوبة أو الصيبة الدنيوية 
العفو،  أو  الشفاعة  أو  البزخية  أو 
ومما ذكرنا ظهر أن الكافر الذي 
يؤمن مبوب له تعال ف علم الغيب 

والؤمن الذي يكفر مبغوض أبدًا.
ال يقال: هذا يناف قوله تعال: 

إذ  املؤمنني  عن  الل  ريض  لقد 
هؤالء  فإن   الشجرة حتت  يبايعونك 
كانوا مبوبني لل تعال، ألن الرضا 
عنهم يوجب البة ثم صار بعضهم 
 )O( مبغوضًا بالنفاق ف حال حياته

وبعضهم بالالف بعده.
بالؤمنني  متعلق  الرضا  نقول:  ألنا 
عند  الؤمنني  من  هؤالء  وكون 
البايعة ممنوع، وعلى تقدير التسليم 
كان الرضا مشروطًا بالوفاء وعدم 
النكث كما يدل عليه قوله تعال: 
 نفسه عىل  ينكث  فإنام  نكث  فمن 
فقدوا  أنهم  علم  نكثوا  لا  وهؤالء 
رد  شرط البة، وف هذا الديث 
تعال  بأنه  القائلني  األشاعرة  على 
بها  ورضي  العباد  أفعال  أراد مجيع 
أنه  من  زعموا  ما  على  بناء  وأحبها 

أي:  بَِّته(  َمَ أَلْهِل  )َوَهَب  الذكور 
على  سيصبون  أنهم  علم  للذين 
ونهيه  أمره  على  ويقومون  طاعته 
ويسلكون باختيارهم سبيل مبته 
الؤثرة  القوة  َمْعِرَفِته(  َعَلى  )اْلُقوََّة 
بالفعل  أو  الشر  وترك  الي  ف 
لطفًا  َعْنُهْم(  )وَوَضَع  والتك، 
ِقيَقِة  حِبَ اْلَعَمِل  )ِثْقَل  هلم  وتوفيقا 
َما ُهْم َأْهُله( من اإلتيان بالطاعات 
والسلوك  النهيات  عن  واالجتناب 
أهل  من  صاروا  وبذلك  الل،  إل 
واإلعانة  فالقوة  والسعادة،  البة 
منه تعال، والفعل منهم على سبيل 

االختيار.
ثم قال )Q(: )وَوَهَب أَلْهِل اْلَْعِصَيِة 
َمْعِصَيِتِهْم( وهنا أضاف  َعَلى  اْلُقوََّة 
العصية إليهم ال إليه سبحانه كما 
أن  للتنبيه على  والعرفة  ف البة 
معصيته مما ينبغي أن ال يقع وأنها 
نفوسهم  مقتضيات  من  لكونها 

وجب أن يضاف إليهم.
هبتها  تعليل  إل   )Q( أشار  ثم 
والظلم  الب  عن  يرجها  بوجه 
أي:  ِفيِهْم(  ِعْلِمه  )ِلَسْبِق  بقوله: 
بعلمه با يصيون إليه من العصية 
)وَمَنَعُهْم   :)Q( قال  ثم  والخالفة، 
منه  والقصود  ِمْنه(  اْلَقُبوِل  ِإَطاَقَة 
سلب التوفيق واإلعانة عنهم بسبب 
إبطاهلم االستعداد الفطري إلطاقة 
العدة  القوة  القبول منه وإفسادهم 
لقبول الطاعة وال يلزم منه جب وال 
مل  لو  يلزم  إمنا  الب  ألن  ظلم، 
يهب هلم القوة على الطاعة وإطاقة 

القبول.
والظلم إمنا هو وضع الشيء ف غي 
موضعه، وهم بسبب ذلك اإلبطال 
استحقاق  عن  خرجوا  واإلفساد 
اإلعانة والتوفيق )َفَواَفُقوا َما َسَبَق 
هَلُْم ِف ِعْلِمه( من العاصي الوجبة 
لعذابهم )ومَلْ َيْقِدُروا َأْن َيْأُتوا َحااًل 
ِقيَقِة  حِبَ َأْوَل  ِعْلَمه  أَلنَّ  ُتْنِجيِهْم( 
َشاَء  َما  َشاَء  َمْعَنى  وُهَو  التَّْصِديِق 
على  القوة  إعطاء  أي:  ه(  ِسرُّ وُهَو 
الطاعة والعصية وعدم الب على 
االختيار  لعنى  تقيقًا  منها  شيء 

والتكليف. 

الوجد هلا.
َبنْيَ  ُكْنُت  َقاَل  َبِصٍي  َأِبي  َعْن   -  2
َعْبِد اللَّ )Q( َجاِلسًا وَقْد  َأِبي  َيَدْي 
َيا  ِفَداَك  )ُجِعْلُت  َفَقاَل:  َساِئٌل  َسَأَله 
َقاُء  الشَّ َق  َأْيَن َلِ ِمْن  َرُسوِل اللَّ  اْبَن 
َأْهَل اْلَْعِصَيِة َحتَّى َحَكَم اللَّ هَلُْم ِف 
ِعْلِمه ِباْلَعَذاِب َعَلى َعَمِلِهْم؟ َفَقاَل َأُبو 
اِئُل ُحْكُم اللَّ  َعْبِد اللَّ )Q( َأيَُّها السَّ
َخْلِقه  ِمْن  َأَحٌد  َله  َيُقوُم  اَل  وَجلَّ  َعزَّ 
ا َحَكَم ِبَذِلَك َوَهَب أَلْهِل  قِّه، َفَلمَّ حِبَ
وَوَضَع  َمْعِرَفِته  َعَلى  اْلُقوََّة  بَِّته  َمَ
ُهْم  َما  ِقيَقِة  حِبَ اْلَعَمِل  ِثْقَل  َعْنُهْم 
َأْهُله، وَوَهَب أَلْهِل اْلَْعِصَيِة اْلُقوََّة َعَلى 
وَمَنَعُهْم  ِفيِهْم  ِعْلِمه  ِلَسْبِق  َمْعِصَيِتِهْم 
َسَبَق  َما  َفَواَفُقوا  ِمْنه  اْلَقُبوِل  ِإَطاَقَة 
َيْأُتوا  َأْن  َيْقِدُروا  ومَلْ  ِعْلِمه  ِف  هَلُْم 
ِعْلَمه  أَلنَّ  َعَذاِبه  ِمْن  ُتْنِجيِهْم  َحااًل 
َمْعَنى  وُهَو  التَّْصِديِق  ِقيَقِة  حِبَ َأْوَل 

ه(. َشاَء َما َشاَء وُهَو ِسرُّ
الرشح:

قول أبي بصي: )ُكْنُت َبنْيَ َيَدْي َأِبي 
َعْبِد الل Q َجاِلسًا وَقْد َسَأَله َساِئٌل 
َفَقاَل ُجِعْلُت ِفَداَك َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ 
َقاُء َأْهَل اْلَْعِصَيِة(،  َق الشَّ ِمْن َأْيَن َلِ
سبب  أي  من  أو  مل  أي  من  أي: 
)َحتَّى  العصية،  أهل  الشقاء  لق 
ِباْلَعَذاِب(  ِعْلِمه  ِف  هَلُْم  اللَّ  َحَكَم 
بسبب  أي:  َعَمِلِهْم(،  )َعَلى  عليهم 
علمه بسوء حاهلم وقبح مآهلم وفساد 
أو الستقرار هذا الكم  أعماهلم، 

ف علمه اليط بكل شيء. 
األول  البدأ  عن  سائل  سأل  ولا 
 )Q( أشار  للشقاء  األصلي  والسبب 
الت  األسرار  من  سر  ذلك  أن  إل 
ال يصل إليها العقول الناقصة، فقال 
َعزَّ  اللَّ  ُحْكُم  اِئُل  السَّ )َأيَُّها    :)Q(
وَجلَّ اَل َيُقوُم َله( أي: لعرفته ومعرفة 
أي:  قِّه(  حِبَ َخْلِقه  ِمْن  )َأَحٌد  أسراره 
حبق الكم، أو حبق القيام بالثواب 
حكمه  أو  عملهم،  على  والعقاب 
بامتزاج  اإلنسان  مادة  ف  تعال 
طينة  الطينتني  بامتزاج  أو  الاءين 
بعض  ف  كما  النار  وطينة  النة 
الروايات، وهذا االمتزاج مبدأ للقوة 
والسعادة  والشر  الي  إل  الداعية 
ِبَذِلَك(  َحَكَم  ا  )َفَلمَّ والشقاوة 
باالمتزاج  أو  والعقاب  بالثواب  أي: 
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موقع املسجد :
حّرة  على هضاب  السجد  يوجد    
الغربية وهي  الويرة وتسمى بالّرة 
الطريق  على  سلمة  بن  منطقة  ف 
النورة،  للمدينة  الغربي  الشمالي 
ويبعـــــــــــــــــد مســـجد القـــــــــــــبلتني 

بنحو 4 كيلو مت تقريبا عن السجد 
النبوي الشريف.

منزلة  القبلتني  مسجد  وحيتل     
يبة،  كبية ف نفوس زوار ِطيبة الطَّ
السجد  بعد  الساجد  ثالث  فهو 
قـُـــــــــباء، والكانة  النبوي ومسجد 
الزائرين  نفوس  ف  اكتسبها  الت 
ترجع إل القصة الت شهدها هذا 
من  القبلة  تولت  حيث  السجد، 
الشرفة  الكعبة  إل  القدس  بيت 

أثناء صالة النيب )O( فيه.

العامل  القبلتني أحَد  ُيعد مسجد    
حيث  النبوية،  الدينة  ف  الشهورة 
السلمني  الزوار  من  الكثي  يرتاده 
من شتى بلدان العامل، وهلذا السجد 
أهميٌة خاصة ف التاريخ اإلسالمي، 
فقد ُبن هذا السجد ف عهد النيب 
)O( ف العام الثاني للهجرة النبوية 
الباركة حيث كان يصلي فيه قوم 

من بن سلمة.

قال أمير المؤمنين )(: )إنما المرء في الدنيا غرض تنتصله المنايا ونهب تبادره المصائب والحوادث(.

ثالث مساجد المدينة المنورةمسجد القبلتين
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قال أمير المؤمنين )(:)إنما لك من مالك ما قدمته آلخرتك وما أخرته فللوارث(.

املرشق  اإلهلي:قل لل  الوحي  فنزل 
رصاط  إىل  يشاء  من  هيدي  واملغرب 

مستقيم البقرة: 142
  وبعد أن حصل تويل القبلة قال 
السلمون: صالتنا إل بيت القدس 
ضاعت؟ فأنزل الل )عز وجل(: وما 
كان الل لُيِضيع إيامَنُكمالبقرة: 143، 
يعن: صالتــــكم إل بيت القدس.

الوصف املعامري للمسجد:
العماري  بالطراز  السجد  ُبن    
من  ويتكون  األصيل،  اإلسالمي 
أماكن  على  وحيتوي  طابقني 
الصالة،  إلقامة  للنساء  خمصصة 
وفيه مكان خاص لتحفيظ القرآن 

الكريم.
 3920 اآلن  السجد  مساحة  وتبلغ 
متا مربعا تعلوه قبتان قطر األول 
وارتفاع  أمتار   7 والثانية  أمتار   8
كل منهما 18،8 مت تقريبا، كما 
مأذنتان مجيلتان، كما  فيه  توجد 
يشتهر مسجد القبلتني بلونه األبيض 

الناصع.

بناء املسجد وتطويره:
لعدة  القبلتني  مسجد  خضع   
وعلى  صغًيا  كان  حيث  توسعات 
وكان  قليال  ع  وسِّ ثم  مرتفع،  تل 
له ساحتان منها ساحة هلا مراب 
متجه للمسجد األقصى، فُهدم بعد 
جهة  على  الراب  وأصبح  ذلك 

السجد الرام.

أعمال  السجد  على  تعاقبت  وقد   
والتجديد  والتوسعة  التميم 

ونذكرها كما يلي: 
� أول من بناه وشيد بناءه هم بنو 
سواد بن غنم بن كعب وكان ذلك 
سيدنا  الكريم  رسولنا  عهد  ف 
ممد )O( ف العام الثاني للهجرة 
مواد  وكانت  الباركة،  النبوية 
والسعف  اللنب  هي  آنذاك  البناء 

وجذوع النخيل.
به  واالعتناء  السجد  مت جتديد   �
)عمر  النـورة  الـدينة  والي  قبل  من 
بن عبد العزيز( عام 87 هـ  الوافق 

706م .
أكثـر  حالـه  على  السجد  ظـل   �
جـّدده  أن  إل  سنة  مثامنـائة  من 
وهو  المالي  شاهني  الشجاعي 
كبي خدم السجد النبوي ف عام 
893 هـ  الوافق 1488م  حيث قام 
وجتديد  وترميمه  السجد  بتعمي 

السقف.
سليمان  العثماني  السلطان  قام   �
السجد  وإعمار  بتجديد  القانوني 

عام 950 هـ  الوافق 1943م .
وإعماره  السجد  بناء  إعادة  مت   �
بأمر اللك عبد العزيز عام 1350هـ  
بتجديد  أمر  حيث  1931م،  الوافق 
عمارته وتوسعته وبناء مئذنة وإقامة 
السجد  مساحة  وبلغت  حوله  سور 
بعد هذه التوسعة )425 متًا مربعًا (

عبد  بن  فهد  اللك  عهد  وف   �
العزيز مت هدم وإعادة بناء السجد 
التقنيات  أحدث  وفق  وتوسعته 
إضفاء  مع  اهلندسيـة  والتصاميم 
ذات  العمارية  اهلندسيـة  اللمسة 

الطابع اإلسالمي عليه.
� ف سنة 1408هـ مت االنتهاء من 
بالشكل  السجد  وجتديد  توسعة 
عبد  بن  فهد  بعهد  وذلك  الالي 

العزيز آل سعود.
 �   ف سنة 1426هـ  متت تديثات 
النساء تشمل إضافة دورات  لصلى 
متحركة  وسالمل  جديدة  مياه 

ومداخل..

سبب التسمية
  روي أن رسول الل )O( صلى إل 
بيت القدس بعد البعثة ثالث عشرة 
شهرًا  عشر  وتسعة  بكة،  سنة 
فقالوا  اليهود،  عّيته  ثم  بالدينة، 
لذلك  فاغتم  لقبلتنا،  تابع  إنك  له: 
غمًا شديدًا، ألن ذلك يهيئ الفرصة 
عن  الؤمنني  لفتنة  اإلسالم  ألعداء 
التوجه  عن  غيهم  وصد  دينهم، 
إليه، والدخول فيه، وكان الرسول 
األكرم )O( ينتظر اإلذن من الل 
بتحويل القبلة لتفويت الفرصة على 
َيَدعوه  لن  سوف  الذين  أعدائه، 
صلى  فإذا  حال،  على كل  وشأنه 
إل قبلتهم عّيوه، وإذا تّول عنها، 
ما  الناس:  من  السفهاء  فسيقول 
والهم عن قبلتهم الت كانوا عليها. 
ال  الذي  اإلنسان  طبيعة  هي  وهذه 
مواقفه  عن  مسؤواًل  نفسه  يرى 
وحركاته وكلماته، وال ينطلق ف 
وعدم  السفه  موقع  من  إال  مواقفه 

التثبت. 
 )O(خرج الليالي  إحدى  وف    
فلما  السماء،  آفاق  ف  وجهه  يقّلب 
صلى  فلما  الغداة،  صلى  أصبح 
جبئيل  جاءه  الظهر  من  ركعتني 
ع فقال له:  قد نرى تقلب وجهك 
ينَّك قبلًة ترضاها، فولِّ  يف السامء فلنولِّ
وحيث  الراِم  املسجِد  شطَر  وجهَك 
 شطره وجوهكم  فوّلوا  كنتم  ما 
 )O(البقرة:144، ثم أخذ بيد النيب
وحّول  الكعبة،  إل  وجهه  فحول 
قام  حتى  وجوههم،  خلفه  من 
الرجال مقام النساء، والنساء مقام 
إل  صالته  أول  فكان  الرجال، 
بيت القدس، وآخرها إل الكعبة، 
وقد  بالدينة  مسجدًا  الب  فبلغ 
ركعتني،  العصر  من  أهله  صلى 
أول  فكان  الكعبة،  حنو  فحّولوا 
القدس، وآخرها  بيت  صالتهم إل 
السجد  ذلك  فُسمي  الكعبة،  إل 

)مسجد القبلتني(. 
التحول  هذا  اليهود  استقبل  وقد 
والهم  ما  فتساءلوا  شديد  بغيظ 
عليها؟  كانوا  الت  قبلتهم  عن 

) قد نرى تقلب وجهك يف 
قبلًة  فلنولِّينَّك  السماء 
وجهَك  فولِّ  ترضاها، 
شطَر املسجِد احلراِم وحيث 
ما كنتم فوّلوا وجوهكم 

شطره(
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما السعيد من خاف العقاب فأمن ورجا الثواب فأحسن واشتاق إلى الجنة فأدلج(.

قال الل تعال: َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق 
لَِتْسُكنُوا  َأْزَواجًا  َأنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم 
ًة َوَرْحًَة إِنَّ يِف  إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ
ُروَن )سورة  َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

الروم: آية21(.
بالعودة إل القرآن الكريم والسنة 
النبوية جند أن التشريعات التعلقة 
بني  حظوة  هلا  الزوجية  بالعالقة 
ألنها  وذلك  التشريعات،  باقي 
ضرورة اجتماعية حيرص اإلسالم 
على سالمتها وتوازنها واستقرارها 
لإلنسان  حفظا  ذلك  ف  وألن 

واجملتمع.
الضامن  األسري  االستقرار  إن 
يعد  واألبناء  واألم  األب  لسعادة 
استقرار اجملتمع،  عامال مهما ف 
بني  للتفاعل  خاضعة  فاألسرة 

هذا  يكون  أن  فإما  أفرادها، 
التفاعل إيابيا فتتقدم األسرة وتنتج 
أبناء صالني، وإما أن يكون هذا 
التفاعل سلبيا فتصبح أسرة مريضة 
تهدد استقرار اجملتمع اآلمن بإنتاجها.

باالستقرار ف  ينعم  الذي ال  فالفرد 
الياة الزوجية واألسرية ال يستطيع 
يعيش حياة مستقرة ف عالقاته  أن 
يتذوق  مل  إنه  حيث  االجتماعية، 
خاصة  األسري  االستقرار  حالوة 
وقلق  معركة  بداخله  كانت  إذا 
اهتمام  هنا كان  ومن  واضطراب، 
للقاء  األول  اللحظة  منذ  اإلسالم 
الزوجني بوضع الضمانات الكافية 

لتحقيق استقرار العالقة الزوجية.
اآلداب  أهم  نذكر  القام  هذا  وف 
واألسس الت دعا إليها اإلسالم من 

أجل ضمان سالمة العالقة الزوجية 
بناء  ف  تسهم  والت  واستقرارها، 
االستخالف  وتقق  األمة  صرح 

الرباني ف األرض، كما يأتي:
آداب تعامل الزوجة مع زوجها:

أقواهلا  ف  له  الودة  إظهار  أواًل- 
وأفعاهلا: 

أنه   )Q( الصادق  عن  الديث  ف 
 )O( َّقال: )جاء رجل إل رسول الل
فقال: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتن، 
رأتن  وإذا  شّيعتن  خرجت  وإذا 
إن كنت  يهّمك؟  ما  قالت:  مهمومًا 
به غيك،  لرزقك فقد تكفل  تهتم 
وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك 
 :)O( اللَّ  رسول  فقال  همًا،  اللَّ 
عاملة  إنِك  هلا:  وقل  بالنة  بّشرها 
من عّمال اللَّ ولك ف كل يوم أجر 

الحلقة األولىآداب التعامل بين الزوجين
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما العالم من دعاه علمه إلى الورع والتقى والزهد في عالم الفناء والتوله بجنة المأوى(.

جياد  على  وحلت  الرقاب  وأعتقت 
اليل ف سبيل الل، وكانت أول من 
يرد النار، وكذلك الرجل إذا كان 
الصدوق:  للشيخ  )األمالي  ظالًا(  هلا 

ص515(.
)ملعونة   :)Q( الصادق  اإلمام  وعن 
وتغمه،  زوجها  تؤذي  امرأة  ملعونة 
وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها 
تؤذيه وتطيعه ف مجيع أحواله(  وال 

البحار: ج100، ص253.
وعنه )Q( : )خي نسائكم الت إن 
لزوجها:  قالت  أغضبت  أو  غضبت 
بغمض  أكتحل  ال  يدك  ف  يدي 
حتى تـرضـى عن( مكارم األخالق: 

ص200.

 سادسا- الصب على أذيته وإطاعته:
بني  السعيدة  الياة  أسباب  من 
الزوجني هو تمل كل واحد منهم 
بني  بد  فال  عنه،  والعفو  لآلخر 
الزوجني من حدوث بعض الشاكل 
السن  باللق  حلها  ميكن  الت 
والغضب،  التّسرع  وعدم  والكمة 
)من صبت   :)O( اللَّ  رسول  فعن 
على سوء خلق زوجها أعطاها )الل( 
مثل ثواب آسيا بنت مزاحم( البحار: 

ج100، ص247.
اللَّ  )إن   :)Q( الباقر  اإلمام  وعن 
عّز وجّل كتب على الرجال الهاد 
وعلى النساء الهاد، فجهاد الرجل 
ف  يقتل  حتى  ودمه  ماله  يبذل  أن 

تصب  أن  الرأة  وجهاد  اللَّ  سبيل 
على ما ترى من أذى زوجها وغيته( 

مكارم األخالق: ص215. 
صّلت  )إذا   :)O( الل  رسول  وقال 
شهرها  وصامت  مخسها  الرأة 
بعلها  وأطاعت  فرجها  وأحصنت 
فلتدخل من أي أبواب النة شاءت( 

مكارم األخالق: ص201
وعنه )O(: )أعظم الناس حقًا على 
حقًا  الناس  وأعظم  زوجها،  الرأة 
على الرجل أمه( كنز العمال: ج16، 

ص331.
)Q(: )وال شفيع  الباقر  وعن اإلمام 
رضا  من  ربها  عند  أجنح  للمرأة 

زوجها( البحار: ج78، ص345.
وعن النيب األكرم )O(: )لو أمرت 
الرأة  ألمرت  ألحد  يسجد  أن  أحدًا 
الشيعة:  وسائل  لزوجها(  تسجد  أن 

ج6، ص385.
سابعا- عدم تكليفه ما ال يطيق:

امرأة  )أمّيا   :  )O( الل  رسول  قال 
النفقة  أمر  ف  زوجها  على  أدخلت 
وكّلفته ما ال يطيق ال يقبل الل منها 
صرفا وال عدال إال أن تتوب وترجع 
وتطلب منه طاقته( مكارم األخالق: 

ص202
ترفق  مل  امرأة  )أمّيا   :)O( وعـنه 
يقدر  ال  ما  على  وحلته  بزوجها 
منها  تقبل  مل  يطيق  ال  وما  عليه 
حسنه وتلقى الل وهو عليها غضبان( 

الفقيه: ج4، ص16.
ثامنا- عدم الّنة عليه:

عن رسول الل )O(: )أمّيا امرأة مّنت 
على زوجها باهلا تقول: إمنا تأكل 
أنت من مالي، لو أنها تصّدقت بذلك 
الال ف سبيل الل ال يقبل الل منها 
أن يرضى عنها زوجها( مكارم  إال 

األخالق: ص202
الزوج  بتعامل  الاصة  اآلداب  وأما 
عنها ف  نتكلم  الزوجة فسوف  مع 

العدد القادم إن شاء الل تعال
الل  وصلى  العالني  رب  لل  والمد 
على ممد وآله الطيبني الطاهرين.

األخالق:  مكارم  شهيدًا(  سبعني 
ص215.

اهليئة  وإظهار  له،  التجّمل  ثانيًا- 
السنة: 

وفيما ورد: )... ال غنى بالزوجة فيما 
بينها وبني زوجها الوافق هلا عن ثالث 
خصال، وهّن: صيانة نفسها عن كل 
دنس حتى يطمئن قلبه بها ف حال 
البوب والكروه، وحياطته )حاطه 
ليكون  وتعهده(  حفظه  حياطًة: 
تكون  زّلة  عند  عليها  عاطفًا  ذلك 
بالالبة  له  العشق  وإظهار  منها، 
)أي بالقول الطيب(، واهليئة السنة 
ج75،  األنوار:  حبار  عينه(  ف  هلا 
تستعمل  أن  هلا  ويستحب  ص237، 
ال  أن  )على  ويدها  لرأسها  الّناء 

ُتظهر زينتها للرجل األجنيب(.
ثالثًا- معاونته ف الدين والعبادة: 

 :)O( ف الديث عن النيب األكرم
)أمّيا امرأة أعانت زوجها على الج 
اللَّ  أعطاها  العلم  طلب  أو  والهاد 
 )Q من الثواب ما يعطي امرأة أيوب

مكارم األخالق: ص201
رابعًا- خدمة زوجها:

امرأة  )أمّيا   :)O( النيب  عن  جاء 
رفعت من بيت زوجها شيئًا من موضع 
إل موضع تريد به صالحًا إال نظر 
الل إليها ومن نظر اللَّ إليه مل يعّذبه( 

ميزان الكمة: ج2، ص186.
وعن الباقر )Q(: )أمّيا امرأة خدمت 
عنها  الل  أغلق  أيام  سبعة  زوجها 
مثانية  هلا  وفتح  النار  أبواب  سبعة 
أّيها شاءت(  تدخل من  أبواب النة 

ميزان الكمة: ج2، ص186.
الرأة  )جهاد   :)Q( الكاظم  وعن 
حسن التبّعل( الكاف: ج5، ص507.

تسقي  امرأة  من  )ما  الديث:  وف 
زوجها شربة من ماء إال كان خيًا 
هلا من عبادة سنة صيام نهارها وقيام 
ليلها( وسائل الشيعة: ج14، ص123.
خامسًا- عدم أذيته بالقول أو الفعل:
آذت  امرأة  )أمّيا   :)O( النيب  عن 
منها  الل  يقبل  مل  بلسانها  زوجها 
صرفًا وال عداًل وال حسنة من عملها 
عنها(،  يرضى  )حتى  ترضيه  حتى 
ليلها  وقامت  نهارها  صامت  وإن 

امرأة  )أّيا   :)O( النيب  عن 
آذت زوجها بلسانها مل يقبل الل 
حسنة  وال  عداًل  وال  صرفًا  منها 
)حتى  ترضيه  حتى  عملها  من 
يرضى عنها(، وإن صامت نهارها 
الرقاب  وأعتقت  ليلها  وقامت 
يف  اخليل  جياد  على  ومحلت 
يرد  أول من  سبيل الل، وكانت 
كان  إذا  الرجل  وكذلك  النار، 

هلا ظاملًا( 
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الحلقة الثانية عشر

قال أمير المؤمنين )(: )إنما األئمة قوام اهلل على خلقه وعرفاءه على عباده فال يدخل الجنة إال من عرفهم وعرفوه وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه(.

العالني وصلى الل  المد لل رب 
والرسلني  األنبياء  اشرف  على 
الطيبني  وآله  ممد  القاسم  أبي 
على  الدائم  واللعن  الطاهرين، 

أعدائهم إل قيام يوم الدين.
األدلة  حول  الكالم  يزال  ال   
على إمامة أمي الؤمنني )Q( من 
السنة الشريفة، بعد أن استعرضنا 
السابقة مجلة  اللقات  بعض  ف 
من الروايات الشريفة، نذكر هنا 

جمموعة أخرى منها:
أو  إلَّ أنت  حديث: )ل يؤّدي عنك 

رجل منك(.
قال العالمة اللي)( ف كتابه 

أحد  )مسند  الّق/214:ف  نهج 
السّتة  الصحاح  بني  )المع  (وف 
 )O( اللَّ  رسول  أّن  معناه،  ما   )
إل  أبي بكر  « مع  براءة   « بعث 
الليفة  ذا  بلغ  فلّما  ة،  مكَّ أهل 
أبو  فرجع  فرّده،  علّيا  إليه  بعث 
يا  فقال:   )O( النيّب  إل  بكر 
قال:  ّف شيء؟!  أنزل  الل!  رسول 
ال، ولكّن جبئيل جاءني وقال: ال 

يؤّدي عنك إالَّ أنت أو رجل منك.
سورة الباءة: آيات أنزهلا سبحانه 
رامسة   )O( رسوله  على  وتعال 
له معامل السياسة اإلهلية للتعامل 
مع الشركني، متضمنة عدة من 
عرض  من  والبد  الهمة،  األمور 
للحادثة لعرفة وكشف الالبسات 
البعض  وماولة  اكتنفتها،  الت 
اإلمام  مناقب  من  منقبة  سلب 
ولصقها   )Q(طالب أبي  بن  علي 

بآخرين.
النقبة  هذه  الشعراء  نظم  وقد 
شعرًا فقال مشس الدين الالكي 

التوف سنة 780 ه :
        � مبلغًا  الرسول  عنه  وأرسله 
وُخص بهذا األمر ختصيص مفرد

وقال هل التبليغ عن ينبغي لن � 
ليس من بيت من القوم فاقتد

 )الغدير: ج 6، ص 58، عن نفح 
الطيب: ج 10، ص 244(.

ذكر  يؤدي!:  ل  الغار  صاحب 
العاملي ف  السيد جعفر مرتضى 
عن  ج30:  السية،  من  صحيحه 
سرح  لا  قال:   )Q( الباقر  اإلمام 
بأول  بكر  أبا   )O( الل  رسول 
سورة » براءة « إل أهل مكة أتاه 
ممد،  يا  فقال:   ،)Q( جبئيل 
تبعث  ال  أن  يأمرك  تعال  الل  إن 
هذا، وأن تبعث علي بن أبي طالب 
غيه،  عنك  يؤديها  ال  وإنه   ،)Q(
أبي  بن  علي   )O( النيب  فأمر 
منه  فأخذ  فلحقه،   ،)Q( طالب 
الصحيفة، وقال: ارجع إل النيب.

ف  حدث  هل  بكر:  أبو  فقال 
شيء؟!.
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما المستحفظون لدين اهلل هم الذين أقاموا الدين ونصروه وحاطوه من جميع جوانبه وحفظوه على عباد اهلل ورعوه(.

بالنسبة  األمر  أن  توضح:   )O(
إل علي )Q( كان هو األصعب، 
وأن إرساله هو األشد خطرًا على 
شخصه، فإن أبا بكر مل يكن 
له أثر يذكر ف ساحات الرب، 
بل  والضرب،  الطعن  مواقع  وف 
الفرار،  أهل  مقام  مقامه  كان 
والذين كانوا بكلماتهم وبآرائهم 
ف  الدخول  عن  الناس  لون  يذِّ
حرب مع الشركني، كما كان 
والفتح، وسواهما،  بدر  الال ف 
أسارى  حياة  لفظ  سعى  وقد 
الشركني ف بدر، ومل يعرف له 
قتيل وال جريح ف أي من الروب 
رسول  حياة  طيلة  شهدها  الت 
كان  دأبه  أن  كما   )O( الل 
الفرار من الزحف ف مواقع الشدة 
والدة، كما جرى ف أحد وف 
ومل  وخيب،  قريظة،  وف  حنني، 
الندق..  ف  الظهور  على  يرؤ 

وف سائر القامات..

يصلح  ل  سورة  لتبليغ  يصلح  مل  من 
للخالفة:

ج30،  صحيحه،  ف  العاملي  قال 
ص278: هذا، وقد استدل علماء 
عدم  على  الواقعة  بهذه  الشيعة 
للخالفة،  بكر  أبي  صالحية 
من  فقالوا:  اإلمامة،  عن  فضاًل 
إل  واحدة  سورة  ألداء  يصلح  مل 
للرئاسة  يصلح  ال  فهو  بلدة،  أهل 
مجيع  ألداء  التضمنة  العامة، 
ف  الرعايا  عموم  إل  األحكام 

سائر البالد.
 »«الرتضى الشريف  وأضاف 
قوله: » لو سلمنا أن والية الوسم 

كان  الذي  الج  موسم  أي:   -
ُتنسخ  مل   - الباءة  إعالن  فيه 
الوسم(  ولي  أنه  سلمنا  لو  )أي: 
إذا  ألنه  باقيًا،  الكالم  لكان 
األزمان  تطاول  مع  ولي  ما  كان 
إال هذه الوالية، ثم سلب شطرها، 
فليس  منها،  واألعظم  واألفخم، 

ذلك إال تنبيهًا على ما ذكرنا «.
ما  هنا  علماؤنا  قاله  ما  ويؤكد 
 )O( ذكرناه فيما سبق، من أنه
الذي   )Q( بعلي  استبدله  قد 
الشركني  بطش  خطر  كان 
والاقدين به قويًا جدًا، خبالف 
أبي بكر الذي مل يكن هلم عنده 
ثارات، وكانت له مواقف إيابية 
من  وصناديدهم  أسراهم  خلصت 
خطر متم، كما جرى ف غزوة 
بدر وف غيها..بل إن نفس قوله 
 :)Q( حكاية عن جبيل  )O(

رجل  أو  أنت  إال  يؤدي عنك  ال   «
خطيًا  اتهامًا  يتضمن   ،» منك 
لألمانة،  أدائه  بعدم  بكر  ألبي 
بسبب  تكن  مل  القضية  وأن 
ألبي  قال  لكان  وإال  الوف، 
الرسالة  أبلغتهم  إن  إنك  بكر: 
قتلوك، إذ إن الطر إمنا يتوجه 

إليه بعد إبالغها.
فاتضح: أن هذا التعبي من رسول 
أمر  إفهام  إل  يرمي   )O( الل 
أبي  على  الوف  هو  ليس  آخر، 
ومن  أذى.  يلحقه  أن  من  بكر 
ال  خنلص  وغيه  الديث  هذا 
ان الشخص الذي له أهلية خالفة 
يكون  أن  بد  ال   )O( النيب 
هو  وهذا   ،)O( النيب  سنخ  من 
)بنزلة  النزلة  حديث  مقتضى 
قال  فكما  موسى(،  من  هارون 
موسى )Q(: )أشركه ف أمري(، 
لن  إال  التبليغ  يكون  ال  كذلك 

. )O( هو من النيب
وللكالم تتمة. 

والمد لل رب العالني وصلى الل 
على ممد وآله الطاهرين.

فقال: سيخبك رسول الل.
 ،)O( فرجع أبو بكر إل النيب
فقال: يا رسول الل، ما كنت ترى 

أني مؤد عنك هذه الرسالة؟!.
الل  أبى   ،)O( النيب  له  فقال 
أبي طالب  بن  علي  إال  يؤديها  أن 
)Q(، فأكثر أبو بكر عليه من 
 :)O( النيب  له  فقال  الكالم، 
ف  صاحيب  وأنت  تؤديها  كيف 

الغار؟!. 
األخي:  قوله  فإن  وتقريع:  بيان 
ف  صاحيب  وأنت  تؤديها  )كيف 
الغار(، قد جاء على سبيل التقريع 
السبب  وبيان  والذم،  والتشنيع 
الوجه  ولعل  اإلجراء،  هلذا  والبر 
ف  كان  بكر  أبا  أن  ذلك:  ف 
أنه كان  مع  فزعًا،  خائفًا  الغار 
حفظ  على  الدالة  اآليات  يرى 
مثل   ،  )O( لنبيه  تعال  الل 
شجرة  ونبات  العنكبوت،  نسج 
الوحشية  المامة  ووضع  السدر، 
الغار،  باب  على  ووقوفها  بيضها، 
 )O( ومع وجوده إل جانب النيب
له،  الرحة  نيب  تطمينات  ومع   ،
ومع عدم علم أحد من الشركني 
بكانهما، و.. و.. فإذا كان أبو 
خائفًا  مرعوبًا  الغار،  ف  بكر 
الشواهد  وكل  الد،  هذا  إل 
فكيف  مأمن،  ف  أنه  إل  تشي 
مئات  أمام  إذًا  حاله  سيكون 
يرونه  وهم  الشركني،  ألوف  أو 
بلدهم  وهو ف  ويعرفون مكانه، 
تيط  ومجوعهم  قبضتهم،  وف 
به، وليس النيب )O(  إل جانبه، 
ليهدئ من روعه، وال تظهر اآليات 
والعجزات الطمئنة له، مع العلم: 
أصبحوا  قد  الشرك  أهل  بأن 
قتل  الذي  اإلسالم،  من  موتورين 
وإخوانهم،  وآباءهم،  صناديدهم، 
بالدهم،  وفتح  عشائرهم،  وأبناء 

وغنم أمواهلم.
ثم  والكّرار:  الفّرار  يستوي  هل 
الل  رسول  من  الكلمة  هذه  إن 

)ال يؤّدي عنك إالَّ أنت 
أو رجل منك(
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قال أمير المؤمنين )(: )إنما زهد الناس في طلب العلم كثرة ما يرون من قلة من عمل بما علم(.

ابن  السيد  الكبري  العامل  وفاة 
طاووس )قدس رسه(:

القعدة  ذي  من  الامس  ف 
العامل  توف  هجري   664 عام 
علي  الفاضل  والسيد  الكامل 
السين  جعفر  بن  موسى  بن 

العلوي العروف بابن طاووس. 
زمانه  أهل  أعبُد  وهو 
الكرامات  صاحُب  وأزهُدهم، 
والكاشفات، جَممع الكماالت 
الّسامية، فقد كان هو والسيد 
أكثر  العلوم،  حبر  الليل 
اإلمام  بلقاء  تشرُّفًا  العلماء 
فَرجه  تعال  الل  عّجل  الهدّي 

الشريف.
قال صاحب كتاب )أمل اآلمل( 
حبق السيد ابن طاووس: كان 
حالة من الفضل والعلم والزهد 
والعبادة والفقه والثقة والاللة 
والورع، كما كان شاعرًا أديبًا 
بقدوة  زمانه  أهل  ولقبه  بليغًا 

العارفني ومصباح التهجدين.
كان نقيَب األشراف ف بغداد 
ف القرن السابع اهلجري، وهو 
عن  وصلت  كبار،  أربعٍة  ثاني 
 ،O طريقهم أدعية رسول الل

.K وأهِل البيت

اللة  مدينة  ف  ولد  والدته: 
هجري،   589 عام  العراقية 
ين(، وُعرف بـ  وُلِقَب بـ )رضي الدِّ
)ابن طاوس( نسبًة ألحد أجداده 

الذي ُلقِّب بذلك لمال وجهه.
ين موسى  والُده: السّيد سعد الدِّ
من  الطاووس  بن  جعفر  بن 
فهي  ه  أمُّ وأّما  ثني،  الّرواة الدِّ
وّرام بن أبي فراس  بنت الشيخ 
صاحب  األشتي  الالكي 
ونزهة  الواطر  )تنبيه  كتاب 
ه ألمِّ أبيه الشيخ  النواظر(، وجدُّ

الطوسي.
فخار  السّيد  أساتذته:  أبرز  من 
بن ّمعد الوسوي، الشيخ مّمد 
بن منا الّلي، الشيخ حسني بن 
أحد السوراوي، الشيخ مّمد 

بن النّجار.
السن  الشيخ  تالمذته:  ومن 
الّلي العروف بالعاّلمة الّلي، 
األربلي،  بن عيسى  علّي  الشيخ 

الشيخ جعفر بن منا الّلي.
ابن  ترك  مؤلفاته:  أبرز  ومن 
طاووس أعلى الل مقامه مؤلفات 
كتاب:  أهمها  كان  قيمة 
ساعات  ف  الودعة  )األسرار 

ف  و)االصطفاء  والنهار(  الليل 
و)غياث  واللفاء(  اللوك  تاريخ 
الثرى(  لسّكان  الورى  سلطان 
و)كشف  األخطار(  و)أمان 
وغيها  الهجة(  لثمرة  الجة 
من الؤلفات القيمة الت جتاوزت 

المسني مؤلفًا.
العثامنيني  استباحة  فاجعة  ذكرى 

ملدينة كربالء:
وقعت على يد العثمانيني، حادثة 
أليمة أال وهي ما يعرف حبادثة 
جنيب باشا الت ُأرِّخت أيضا بـ 
الوادث  من  فهي  دم(،  )غدير 
الديث  العصر  ف   - الشهية 
- ف ملف هذه الدينة القدسة، 
ويذكر الؤرخون أنها بدأت ف 
السابع عشر من شهر ذي القعدة 
سنة 1258 هـ ـ 1842 م، وهي 
باختصار - حسب الؤرخني- أن 
أهالي كربالء كانوا يرفضون 
العثمانيني  للحكام  الضوع 
وأراد  الائرة،  وإجراءاتهم 
الدينة  يضع  أن  باشا  جنيب 
وإرادته  لكمه  وسكانها 
ليقرروا  شهرا  بإمهاهلم  فقام 

أهـــــــــــم المناسبـــــــــــات
لشهـــــر ذي القعــــــدة
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قال أمير المؤمنين )(:)إنما الناس رجالن متبع شرعة ومبتدع بدعة(.

استباحة كاملة ولدة ثالثة أيام 
قتاًل وسلبًا ونهبًا وارتكبوا فيها 
ودخل  وشناعة.  فظاعة  كل 
اليش إل صحن الطهر وقتل 
الشريف  بالقب  الذ  من  كل 
وبهذه الوبقات أعاد جنيب باشا 
سلطة الكومة العثمانية على 
الضحايا  عدد  ووصل  كربالء. 
أكثر من عشرين ألفًا من رجل 
يوضع  وكان  وطفل  وامرأة 
الادثة(  بعد  )وذلك  القب  ف 
العشرة،  إل  والمسة  األربعة 
غسل  بال  التاب  عليهم  فيهال 
بالسرداب  ووِجَد  كفن،  وال 
أبي  مقام  رواق  تت  الذي 
الفضل العباس )Q( أكثر من 

ثالمثائة من الضحايا.
وفاة الشيخ حممد حسني آل كاشف 

 :)( الغطاء
األشرف  النجف  مدينة  ف  ولد 
سنة 1294 هـ / 1876م وهو من 
شاركت  عريقة  علمية  عائلة 
تاريخ  فعالة ف صنع  مشاركة 
تزعمت  حيث  العلمي،  النجف 
حنو  فيها  الدينية  الركة 
هجرة  منذ  سنة  ومثانني  مائة 
بن  خضر  الشيخ  األعلى  جدها 
النجف،  إل  الالكي  حييى 

الشيخ  جنله  خلفه  والذي 
جعفر الكبي صاحب كتاب 
كشف الغطاء العروف، حتى 
هذه  إل صاحب  األمر  وصل 

التمجة.
وعكة  به  ألت  أنه  ويذكر 
مما  بشهر  وفاته  قبل  صحية 
للمستشفى  دخوله  استدعى 
مل  ذلك  ورغم  بغداد،  ف 
الت كان  أعماله  عن  يبتعد 
يقوم بها من مقابلة الناس له 
أن  ففضل  حوائجهم،  وقضاء 
قرية  ف  أيامه  بعض  يقضي 
ليلة  إليها  سافر  )كرند(. 
وبعد  القعدة،  ذي   16 السبت 
ليلتني اعتاه عارض مفاجئ، 
صباح  ف  روحه  ففاضت 
القعدة  ذي   18 االثنني  ليلة 
وادي  بقبة  ودفن  1373هـ، 

السالم ف مدينة النجف. 
كثية  مناسبات  وهناك 
ومهمة قد مت ذكرها ف شهر 
ذي القعدة  للسنتني السابقتني 

فمن أراد االطالع فلياجع.

الوالة  لشيئة  والطاعة  الضوع 
وأحكامهم الظالة.. فمر الشهر 
دون إعطاء جنيب باشا ما يطلب 
من الرضوخ، فقام هذا الطاغي 
بأمر جيشه بقيادة سعد الل باشا 
باهلجوم على الدينة إلخضاعها 

بالقوة.
إال ،أن أهالي كربالء كانوا قد 
اإلمدادات  وجلبوا  قواهم  عبأوا 
واستمرت  بشدة..،  وقاوموا 
وقام اليش بحاصرة  العارك 
 23 من  ألكثر  بقسوة  الدينة 
الدينة  الدفعية  وقصفت  يوما، 
وأسوارها، فزاد ذلك من جذوة 
العلماء  وهب  الشعبية،  القاومة 
يصلحون األسوار ويثيون حاس 
كانوا  ما  ولكنهم  الدافعني 
منظم  جيش  أمام  ليصمدوا 
األساليب  أبشع  يستخدم  كبي 

ويرتكب الرائم بوحشية.
يزيدون  العثمانيون  واستمر 
ويضيقون  جيشهم  أعداد  من 
بشدة  ويقصفون  حصارها  ف 
إل  وداخلها،  الدينة  أسوار 
عنوة  دخوهلا  من  متكنوا  أن 
للمدينة،  الطويل  الصار  بعد 
كربالء  مدينة  فاستباحوا 
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قال أمير المؤمنين )(: )إن رغبتم في الفوز وكرامة اآلخرة فخذوا من الفناء للبقاء(.

ُنباتة  بن  أصبغ   : ونسبه  امسه 
التميمي النظلي اجمُلاِشعي.

الصادر  لنا  ُتّدد  مل  والدته: 
أّنه  إاّل  ومكانها،  والدته  تاريخ 
األّول  القرن  أعالم  من  كان 
ولد  أّنه  التمل  ومن  اهلجري، 

ف الكوفة باعتباره كوفيا.
صحبته: كان)( من أصحاب 

.)L( اإلمامني علي والسن
أمي  اإلمام  خواّص  من  وكان 
الوجوه  ومن   ،Q علي  الؤمنني 
وأحد  أصحابه،  بني  البارزة 
بثباته  مشهور  وهو  ثقاته، 
واستقامته على حّبه Q، فأصبغ 

مل  عليه  الل  رضوان  ُنباته  بن 
أصحاب  من  الواص  لقام  يصل 
وإمنا  عبثا،   Q الؤمنني  أمي 
اتصف بكماالت عالية ومكارم 
أخالقية سامية جعلته مؤهال ألن 
يكون ألمي الؤمنني Q خالصا.

جوانب من حياته:
� كان من شرطة الميس، ومن 

أمرائهم ف الكوفة.
على   )Q( علي  اإلمام  عاهد   �

التضحية والفداء واالستشهاد.
� اشتك مع اإلمام علي )Q( ف 

حربي المل وصّفني.
الذي  األشت،  مالك  روى عهد   �
عهده إليه اإلمام علي)Q( ّلا واّله 

علي  اإلمام  وصية  وروى  مصر، 
)Q( إل ابنه مّمد ابن النفية.

على   )Q( عليا  اإلمام  أعان   �
ومّمن  الفارسي،  سلمان  تغسيل 
أن  أراد  ّلا  لسلمان  السرير  حل 

يكّلم الوتى.
� كان من الثقات العشرة الذين 
أمر اإلمام علي)Q( كاتبه عبيد 
عليه،  بدخوهلم  رافع  أبي  بن  الل 
عشرة  عليَّ  »أدخل  له:  قال  حيث 
يا  لي  مّسهم  فقال:  ثقاتي،  من 
أدخل   :)Q(فقال الؤمنني؟  أمي 
أصبغ بن نباتة...«. كشف الّجة 

للسيد ابن طاووس: ص174.

كان من ذخائر علّي )Q( مّمن قد بايعه على املوت، وكان من 
فرسان أهل العراق



21

مام
اإل

ل 
حو

ل 
رجا

قال أمير المؤمنين )(: )إنما أنت عدد أيام فكل يوم يمضي عليك يمضي ببعضك فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب(.

يا  بابها  وأنت  النة  مدينة  )أنا 
علي، كذب من زعم أنه يدخلها 
للشيخ  األمالي  بابها(  غي  من 

الطوسي: ص309.
علي  نشد  قال:  األصبغ  عن  3ـ 
مسع  َمن  الرحبة:  ف  الناس   Q
يوم غدير ُخم ما قال   )O(النيب
مسع  َمن  إاّل  يقوم  وال  قام،  إاّل 
رسول الل يقول، فقام بضعة عشر 
أيوب األنصاري...  أبو  رجاًل فيهم 
فقالوا: نشهد أّنا مسعنا رسول الل 
عّز وجل  الل  إّن  أال  يقول:   )O(
فَمن  أال  الؤمنني،  ولّي  وأنا  وليي 
كنت مواله فعلي مواله، الّلهم واِل 
َمن وااله، وعاِد َمن عاداه، وأحّب 
أبغضه،  َمن  وأبغض  أحّبه،  َمن 
الغابة البن  وأعن َمن أعانه. ُأسد 

األثي :ج3، ص316.

مع  أتينا  قال:  األصبغ  عن  4ـ   
فمررنا بوضع قب السني علي 

مناخ  )هاهنا   :Qعلي فقال   ،Q
ركابهم، وهاهنا موضع رحاهلم، 
من  فتية  دمائهم،  مهراق  وهاهنا 
العرصة،  بهذه  ُيقتلون  مّمد  آل 
واألرض(.  السماء  عليهم  تبكي 

ذخائر العقبى للطبي: ص97.
مواقف شجاعة : 

وِمن مواقفه الشجاعة أمام معاوية، 
روي أنه سأل األصبغ بن ُنباتة أبا 
هريرة ف مضر معاوية فقال: يا 
صاحب رسول الل إني أحلفك بالل 
الغيب  عامل  هو  إال  إله  ال  الذي 

ممد  حبيبه  وحبق  والشهادة 
أخبتن،  إال   )O( الصطفى 
بلى  قال:  خم؟  غدير  أشهدت 
شهدته، قلت: فما مسعته يقول 
ف علي؟ قال: مسعته يقول: من 
اللهم  مواله،  فعلي  مواله  كنت 
عاداه  من  وعاد  وااله  من  وال 
من  واخذل  نصره  من  وانصر 
خذله، قلت له: فأنت إذًا واليت 
عدوه وعاديت وليه، فتنفس أبو 
هريرة صعداء وقال: إنا لل وإنا 
للفضل  اإليضاح  راجعون.  إليه 

بن شاذان األزدي: ص537.
ف وقعة صّفني: 

حّرض اإلمام علي )Q( أصحابه، 
فقام إليه األصبع بن نباتة فقال: 
ف  قدِّمن  الؤمنني!  أمي  يا 
البقّية من الناس، فإّنك ال تفقد 
أّما  نصرًا،  وال  صبًا  اليوم  لي 
منهم،  أصبنا  فقد  الشام  أهل 
البقّية،  بعض  ففينا  حنن  وأّما 
 :Qأيذن لي فأتقّدم؟ فقال علي
تقّدم باسم الل والبكة، فتقّدم 
وأخذ رايته، فمضى وهو يقول:

حّتى متى ترجو البقايا أصب � 
إّن الرجاء بالقنوط ُيدَم

 � تنب  دهر  أحداث  ترى  أما 
فادُبْغ هواك، واألديُم ُيدَب

  � أبل  تريد  قد  فيما  والرفق 
اليوم شغل وغدًا ال تفر .

فرجع األصبغ وقد خَضَب سيفه 
ذخائر  من  دما...وكان  ورمه 
على  بايعه  قد  مّمن   Q علي 
أهل  فرسان  من  وكان  الوت، 
العراق. وقعة صفني البن مزاحم 

النقري: ص442.
وفاته:

تاريخ  الصادر  لنا  ُتّدد  مل   
الل  فرحه  ومكانها،  وفاته 
وحشره  الواسعة  برحته  تعال 

.)Q( مع أمي الؤمنني
 

من أقوال العلماء فيه:
النقري:  مزاحم  بن  نصر  قال  1ـ 
عابدًا،  ناسكًا  شيخًا  »كان 
وكان إذا لقي القوم بعضهم بعضًا 
ذخائر  من  وكان  سيفه،  يغمد 
الوت،  على  بايعه  قد  مّمن  علي 
العراق«  أهل  فرسان  من  وكان 

وقعة صّفني للمنقري: ص443.
2ـ قال الشيخ الفيد)(: »وكان 
وكان  الميس،  شرطة  من 

فاضاًل« االختصاص: ص65.
3ـ قال الشيخ ميي الدين الامقاني 
الثقات، وكفى  أوثق  )(: »من 
فخرًا وجاللة له عّد أمي الؤمنني 
)Q( له من ثقاته، فالرجل ثقة ثقة 
ثقة، بال ريب عندي« تنقيح القال: 

ج11، ص 136.
من رواياته:

عن  طريف،  بن  سعد  عن   -  1
أمي  أتيت  قال:  نباتة  بن  األصبغ 
أُلسلِّم  عليه  الل  صلوات  الؤمنني 
عليه فجلست أنتظره، فخرج إليَّ 
فضرب  عليه  فسلمت  إليه  فقمت 
ف  أصابعه  شبك  ثم  كفي  على 
أصابعي، ثم قال Q: )يا أصبغ بن 
نباتة قلت: لبيك وسعديك يا أمي 
ولي  ولينا  إن   :Q فقال  الؤمنني، 
الل، فإذا مات ولي الل كان من 
الل بالرفيق األعلى وسقاه من نهر 
الشهد  من  وأحلى  الثلج  من  أبرد 
وألني من الزبد، فقلت: بأبي أنت 
وأمي وإن كان مذنبًا؟ فقال: نعم 
وإن كان مذنبًا، أما تقرأ القرآن 
أولئك يبدل الل سيئاتهم حسنات 
وكــــــــــــــــان الل غفورا  رحيمايا 
أصبغ: إن ولينا لو لقب الل وعليه 
ومثل  البحر  زبد  مثل  الذنوب  من 
عدد الرمل لغفرها الل له إن شاء 
للشيخ  االختصاص  تعال(  الل 

الفيد: ص66.
 2ـ عن األصبغ بن نباتة عن علي 
 :)O( الل  قال رسول  قال:   )Q(

وكـان مـن خـواّص اإلمـام 
Q، ومن  املؤمنني علي  أمري 
الوجوه البارزة بني أصحابه، 
وأحد ثقــاته، وهـو مشهور 
على  واستــقامته  بــثباته 

Q حّبــــه
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قال أمير المؤمنين )(:)بادر شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك(.

وُحْســن  الَظــَرُف  هـــــــــــــــو  لغــًة:  األدب 
ف  الغــالم  تــأّدب  ُيقــال:  التنــاول، 
تاشــى  أي:  أبيــه؛  مــع  كالمــه 
األدب،  حــدود  عــن  الــارج  الــكالَم 
ُيوّجــه  ألنــه  أدبــًا  األدب  ــيَ  ومُسِّ
عــن  وينهاهــم  الامــد  إل  النــاَس 
الدعــاء،  األدب  وأصــل  القبائــح، 
ُيدعــى  الــذي  للطعــام  قيــل  ومنــه 
لســان  وَمْأُدَبــة.  َمْدعــاة  النــاس:  إليــه 
ص206.  منظــور:ج1،  البــن  العــرب 
األدب  هــو  اآلن  يعنينــا  الــذي  واألدب 
الختــص  وهــــــــــــــــــــو  العــام،  بفهومــه 
ال  والســلوكي  اُلُلقــي  بالانــب 
ف  األلفــاظ  ودالالت  اللســان  بــدالالت 
والــــــــــتكيبية. اإلفراديــــــــــة  حاالتهــا 

ف  وفضلــه  األدب  أهميــة  إل  وبالنظــر 
اإلســالم  أّن  جنــد  فإننــا  اإلســالم، 
التبيــة  ف  قواعــَد  وضـــــــــــــــــع  قــد 
والســلوك  للقيــم  ومبــادَئ  والتهذيــب، 
جمتمعــًا  عليهــا  ليقيــم  واألخــالق، 
ذا  اللســان،  عــّف  الســريرة،  نقــيَّ 
اإلســالم  ُعــَن  فقــد  رفيــع،  وذوٍق  أدٍب 
ُروي  عــام،  بشــكل  األدب  بوضــوع 
ــَل  حَنَ قال:)مــا  أنــه   )O(النــيب عــن 
َحَســن(  أدٍب  مــن  أفضــل  ولــَده  والــٌد 
ج16،  اهلنــدي:  للمتقــي  العمــال  كنــز 
)أكرمــوا   :)O(قــال وأنــه  ص456، 
يغفــر  أدبهــم  وأحســنوا  أوالدكــم 
للشــيخ  األخــالق  مــكارم  لكــم( 

ص222.   الطبســي: 
أحــوج  األدب  مــن  قليــل  إل  فنحــن    
وأّن  العلــم،  مــن  كثــي  إل  منــا 
مــن  كثــي  مــن  خــٌي  األدب  قليــَل 
وضــاع  إبليــس  هلــك  ولذلــك  العمــل، 
لــذا  أدبــه،  بقلَّــة  عملــه  أكثــر 
وَأَدَبــك  ِملحــًا  عملــك  اجعــل  قيــل: 
مــن  اســتكثاُرك  ليكــْن  أي  دقيقــًا؛ 
مــن  اســتكثارك  مــن  أكثــر  األدب 
ونفاســة  جــدواه  لكثــرة  العمــل؛ 

. ه معنــا
األدب:  فضــل  بيــان  ف  وقيــل 
العلــم،  العبــد:  بهــا  يســود  أربعــٌة 
وقيــل:  واألمانــة،  والفقــه،  واألدب، 
كان  وإْن  شــُرَف  أدُبــه  َكُثــَر  َمــن 
غريبــًا،  كان  وإْن  وســاَد  وضيعــًا، 

كان  وإْن  إليــه  الاجــة  وكُثــرت 
. ًا فقــي

عامــًا  ُخُلقــًا  األدب  كان  وإْن 
التصرفــات  مــن  كثــيًا  يتنــاول 
مــا  أفضــل  أنــه  إال  والســلوكيات، 
النــاُس  ومــا  الــكالم،  ف  يكــون 
إل  منهــم  أحــوُج  األدب  ِمــَن  شــيٍء  إل 
يتعــاودون  بهــا  الــت  ألســنتهم  إقامــة 
البيــــــــــــــان،  ويتعـــــــــــــاَطْون  الــكالم، 
ويســتخرجون  الكـــــــــمة،  ويتهــاَدْون 
خمابئهــا،  مــن  العلــم  غوامــض 
منهــا،  تفــّرق  مـــــــــــــــــــــــــــــا  ويمعــون 
بــني  حيكــم  قــاٍض  الــكالم  فــإّن 
الُظَلــم،  يلــو  وضيــاٌء  الصـــــــــــــوم، 
حاُجُتهــم  مــواّده  إل  النــاِس  حاجــُة 

األغذيــة. مــواّد  إل 
الشاكل  أحداث  استقرأ  ومن 
رة  العكِّ واألزمـــــــــــــــات  االجتماعية، 
ف  منشأها  أن  علم  اجملتمع،  لصفو 
األغلب بوادر اللـــــسان، وتبادل الهاترات 
العـالئق  توتر  على  الباعــــــــــــــــــــثة 
الضــــغائن  وإثــــــــــــارة  االجتــــــــــــماعية، 

واألحقــــــــــــــاد بيــــــــــــــــــن أفراداجملتمع.
اللســان  صــون  كان  ذلــك  أجــل  مــن 
والبــاذل،  القــوارص  تلــك  عــن 
الطيــب  الكلــم  علــى  وتعويــده 
ضــرورة  النبيــل،  الهــّذب  والديــث 
الــكالم  أدب  يفرضهــا  حازمــة 
واجملتمــع،  الفــرد  مصلحــة  وتقتضيهــا 
مــن  القــال،  وحســن  الديــث،  فطيــب 
ودواعــي  والكمــال،  النبــل  مســات 
الظفــر  وعوامــل  واالعــزاز،  التقديــر 
الشــريعة  دعــت  وقــد  والنجــاح، 
بــأدب  التحلــي  إل  االســالمية 
بصنــوف  القــول،  وطيــب  الديــث، 
علــى  ورّكــزت  واألخبــار،  اآليــات 
إشــاعة  متواصــاًل  تركيــزًا  ذلــك 
وتعزيــزًا  االجتماعــي،  للســالم 
تعــال:  الل  قــال  اجملتمــع،  ألواصــر 
ِهــَي  الَّــِت  َيُقوُلــوا  ِلِعَبــاِدي  َوُقــْل 
َبْيَنُهــْم  َينــَزُغ  ــْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َأْحَســُن 
َعــُدّوًا  ِلإِلنَســاِن  َكاَن  َطاَن  ــيْ الشَّ ِإنَّ 
 ،53 آيــة  اإلســراء:  ســورة    ُمِبينــًا
ِللنَّــاِس  َوُقوُلــوا   ... ســبحانه:  وقــال 
.83 آيــة  البقــرة:  ســورة   ُحْســنًا

َفَقــاَل:   )O(ِّالنَّــيِب ِإَل  َرُجــٌل  وَجــاَء 
 :)O(َفَقــاَل َأْوِصــِن،  اللَّ  َرُســوَل  َيــا 
اللَّ  َرُســوَل  َيــا  َقــاَل:  ِلَســاَنَك(،  )اْحَفــْظ 
ِلَســاَنَك  )اْحَفــْظ   :)O(َقــاَل َأْوِصــِن، 
َأْوِصــِن،  اللَّ  َرُســوَل  َيــا  َقــاَل:   ،)
ــَك  َوحْيَ ِلَســاَنَك  )اْحَفــْظ   :)O(َقــاَل
َمَناِخِرِهــْم  َعَلــى  النَّــاَس  َيُكــبُّ  وَهــْل 
َأْلِســَنِتِهْم(  َحَصاِئــدُ  ِإالَّ  النَّــاِر  ِف 
ج2،  الكليــن:  للشــيخ  الــكاف 

ص115.
أمــي  مســع  قــال:  جابــر  وعــن 
طالــب  أبــي  بــن  علــي  الؤمنــني 
رام  وقــد  قنــبا  يشــتم  رجــال   )Q(
أمــي  فنــاداه  عليــه،  يــرد  أن  قنــب 
قنــب،  يــا  )مهــال   :)Q( علــي  الؤمنــني 
الرحــن،  ُتــرِض  مهانــا  شــامتك  دع 
وتعاقــب  الشـــــــــــــــــــــــــيطان،  وُتســخط 
وبــرأ  البــة  فلــق  فوالــذي  عــدوك، 
ربــه  الؤمــن  أرضــى  مــا  النســمة 
الشــيطان  أســخط  وال  اللــم،  بثــل 
األحــق  عوقــب  وال  الصمــت،  بثــل 
األمالــي  عنــه(  الســكوت  بثــل 

ص118. الفيــد:  للشــيخ 
َقــاَل:  ِعيَســى  ْبــِن  ُعْثَمــاَن  وَعــْن   
الل  َصَلــَواُت  َســِن  اْلَ َأَبــا  َحَضــْرُت 
َأْوِصــِن،  َرُجــٌل  َلــه  وَقــاَل  َعَلْيــه 
واَل  ُتَعــزَّ  ِلَســاَنَك  َله:)اْحَفــْظ  َفَقــاَل 
َفُتــِذلَّ  ِقَيــاِدَك  ِمــْن  النَّــاَس  ــنِ  مُتَكِّ
الكليــن:  للشــيخ  الــكاف  َرَقَبَتــَك(.  

ص113. ج2، 
 :L الســني  بــن  علــي  وقــال 
الــال،  ُيثــري  الســن  )القــول 
األجــل،  ف  وُينســئ  الــرزق،  وُينّمــي 
النــة(  ويدخــل  األهــل،  إل  وحيبــب 
ص317،  الصــدوق:  للشــيخ  الصــال 

الشــاعر: قــال 
بــه  تــظ  الــي  قــول  لســانك  عــّود 

معتــاد عــّودت  لــا  اللســان  إن   �
لــه  ســننت  مــا  بتقاضــي  مــوكل 
كيــف  فانظــر  والشــر  الــي  ف   �

. د تعتــا
تعــال،  الل  شــاء  إن  تتمــة  وللــكالم 

العالــني ربِّ  لل  والمــُد 

اجعل َعَملك ِملحًا وَأَدَبك دقيقًا

أدب املعاملة: ج1
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قال أمير المؤمنين )(:)بادر غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك(.

فانـبى O يبـدي إعجابـه وإكبـاره 
بالنـة،  )بّشـرها   :)O( وقـال  بهـا 
عمـال  مـن  عاملـة  إنـك  هلـا:  وقـل 
للشـيخ  األخـالق  مـكارم  الل( 

ص200. الطبسـي: 
زوجهـا،  برعايـة  الـرأة  التزمـت  وإذا 
شـاعت  وواجباتـه  حقوقـه  وأّدت 
مـن  ربـاط  وتكـّون  بينهمـا  الـودة 
األسـرة،  أفـراد  بـني  العميـق  الـب 
يـؤدي إل خلـق عوامـل  الـذي  األمـر 

الناجحـة.؟ التبيـة 
2ـ التعاون: 

التعـاون  علـى  اإلسـالم  وحـث 
اليـاة،  شـؤون  علـى  بينهمـا  فيمـا 
يعيشـوا  وأن  البيـت  أمـور  وتدبـي 
الـود  مـن  متبـادل  جـو  ف  مجيعـًا 
ذلـك  ف  تقـع  والسـؤولية  والتعـاون، 
الـزوج،  وهـو  األسـرة  زعيـم  علـى 
يقـوم  أن  منـه  اإلسـالم  طلـب  فقـد 
ف  معهـا  ويشـتك  زوجتـه  برعايـة 
النـيب  كان  فقـد  منزلـه،  شـؤون 
مـع  البيـت  خدمـة  يتـول   )O(
)خدمتـك   :)O( وقـال  نسـائه، 
العمـال  كنـز  صدقـة(  زوجــــــــــتك 
ص408،  ج16،  اهلنـدي:  للمتقـي 
 )Q( الؤمنـني  أمـي  اإلمـام  وكان 
نسـاء  سـيدة  الصّديقـة  يشـارك 
 )P( الزهـراء  فاطمـة  العالـني 
ويتعـاون  النـزل  شـؤون  تدبـي  ف 
 )O( قـال  حيـث  إدارتـه،  ف  معهـا 
ألمـي الؤمنـني )Q( بعـد مـا رآه ف 
 P وفاطمـة  العـدس،  ينقـي  البيـت 
مـن  )امسـع  القـدر:  عنـد  جالسـة 
مـن  إال  أقـول  ومـا  السـن،  أبـا  يـا 

ُيعـني  رجـل  مـن  مـا  ربـي:  أمـر 
لـه  كان  إال  بيتهـا،  ف  امرأتـه 
عبـادة  بدنـه  علـى  شـعرة  بـكل 
ليلهـا،  وقيـام  نهارهـا  صيـام  سـنة 
مـا  مثـل  الثـواب  مـن  الل  وأعطـاه 
النـيب  وداود  الصابريـن  أعطـاه 
يـا   ،-  K  - وعيسـى  ويعقـوب 
علـي، مـن كان ف خدمـة العيـال 
كتـب  يأنـف،  ومل  البيـت  ف 
الشـهداء،  ديـوان  ف  امسـه  الل 
وليلـة  يـوم  بـكل  لـه  وكتـب 
لـه  وكتـب  شـهيد،  ألـف  ثـواب 
وعمـرة،  حجـة  ثـواب  قـدم  بـكل 
ف  عـرق  بـكل  الل  وأعطـاه 
 )... النـة  ف  مدينـة  جسـده 
ج2،  للنراقـي:  السـعادات  جامـع 

األخبـار. جامـع  عـن  ص109، 
أمـر  هكـذا  أن  الطبيعـي  ومـن   
روحـًا  األبنـاء  نفـوس  ف  يلـق 
هـي  الـت  النبيلـة  العواطـف  مـن 
ف  الذاتيـة  العناصـر  أهـم  مـن 

السـليمة.  التبيـة 
3ـ االحرتام املتبادل: 

تبـادل  علـى  اإلسـالم  وحـث 
بـني  اآلداب  ومراعـاة  االحـتام، 
الكبـي  فعلـى  األسـرة  أعضـاء 
الصغـي،  علـى  يعطـف  أن 
بإجـالل  يقـوم  أن  الصغـي  وعلـى 
عـن  ُأثـر  فقـد  وتوقـيه،  الكبـي 
مجلـة  ف  قـال  أنـه   O النـيب 
منـا  )ليـس  العامـة:  وصايـاه 
ويوقـر  صغينـا،  يرحـم  مل  مـن 
حقنـا(  ويعـــرف  كـــــــــــــــــــبينا 
ص18،  الفيـد:  للشـيخ  األمالـي 
إن مراعـاة هـذه اآلداب ختلـق ف 
الفضيلـة  مـن  جـوًا  البيـت  داخـل 
توجـب  وهـي  الكرميـة،  والقيـم 
تنميـة السـلوك الصحيـح ف نفـس 
االنطــــــالق  إل  وتبعثـه  الطفـل، 
أسـرته  مـع  التعـاون  مياديـن  ف 
علـم  ف  ثبـت  وقـد  وجمتمعـه، 
قيـم  بـأن  النفسـي  التحليـل 
إمنـا  واُلُلقيـة  الدينيـة  األوالد 

العائلـة. ميـط  ف  تنمـو 
الل  شـاء  إن  تتمـة  وللـكالم 

 . تعـال 

يف    املشــــــرتكة  املناهــج 
األسرة 

مشـتكة  مناهـج  اإلسـالم  جعــــــــل 
بـني مجيـع أعضـاء األسـرة، ودعاهـم 
حيـــــــاتهم  واقـع  علـى  تطبيقهـا  إل 
السـعادة،  علـــــــــــــــــيهم  تــــخّيم  حتـى 
ورضـا،   نعيـم  ف  مجيعـًا  ويعيشـون 

: منهـا
1ـ احلب واملودة: 

الـب  سـيادة  إل  اإلسـالم  دعـا 
األسـرة  أفـراد  بـني  والتآلـف  والـودة 
مـا يعكـر صفـو  وأن يتنبـوا كل 
السـؤولية  وتقـع  والعيـش،  اليـاة 
فإنهـا  الـرأة  علـى  األول  بالدرجـة 
إل  البيـت  تـّول  أن  باسـتطاعتها 
قامـت  فـإذا  جحيـم،  أو  روضـة 
مـن  عليهـا  مـا  وراعـت  بواجبهـا، 
ألبنائهـا  القـدوة  كانـت  اآلداب 
إل  األسـرة  جـو  تغيـي  ف  والؤثـرة 
ُأثـر  فقـد  فيـه،  للعيـش  صـاحل  جـو 
شـخصًا  أن   )O( الل  رسـول  عـن 
زوجـة  لـي  إن  لـه:  فقـال  جـاءه 
خرجـت  وإذا  تلّقتـن،  دخلـُت  إذا 
قالـت  مهمومـًا  رأتـن  وإذا  شـيعتن، 
لرزقـك  تهتـم  إن كنـت  يهمـك؟  مـا 
وإن  غـيك،  بـه  تكّفـل  فقـد 
فـزادك  آخرتـك  بأمـر  تهتـم  كنـت 

همـًا. الل 

األسرة اخللية 
األوىل للمجتمع ج2:
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 )Q( تبدأ القصة خبروج موسى
من مصر وتوجهه إل مدين بعد أن 
قتل القبطي، لقد أمضى عّدة أّيام 
ف طريق مل يكن له بها معرفة 
من قبل، بغي زاد وال ماء، وكما 
يقول بعضهم: )اضطر موسى إل 
أن ميشي ف هذا الطريق حافيًا(، 
وقيل: )إّنه قطع الطريق ف مثانية 
أّيام، حتى لقي ما لقي من النصب 
والتعب، وتسّلخت قدماه من كثرة 

الشي وكان يقتات من نبات 
األرض وأوراق الشجر دفعًا لوعه، 

وليس له أمام مشاكل الطريق 
وأتعابه إاّل قلبه الطمئن بلطف الل 
تعال  الذي خّلصه من خمالب 

الفراعنة وكان دعاؤه من الل أن 
يهديه الطريق الصحيح: ... َعَسى 
بِيِل. سورة  َربِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ
القصص: آية 22، تفسي األمثل 
للشيخ مكارم الشيازي: ج12، 

ص209.
واستجاب الل دعوته، وبدأت معامل 

»مدين« تلوح له من بعيد شيئًا 
فشيئًا، ولا اقتب عرف بسرعة 

أّنهم أصحاب أغنام وأنعام يتمعون 
حول اآلبار ليسقوا أنعامهم 

وأغنامهم.
وفيما كان يستيح ف ظل شجرة، 
وقد أخذ منه التعب مأخذه مسع 
ضجيجًا، ورأى مشهدًا حّرك فيه 

حّس الشهامة والروءة؛ شاهد مجعًا 
من الرجال األشّداء يزدحون 

حول الاء، يسقون أغنامهم، وال 
يفسحون اجملال ألحد، وكانت 

هناك امرأتان جتلسان ف زاوية 
بعيدة عنهم، وعليهما آثار العّفة 

والشرف وكانتا متنعان أغنامهما 
من الورود، يقول القرآن ف هذا 
الصدد:   َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد 

ًة ِمْن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن  َعَلْيِه ُأمَّ
ُدوِنِْم اْمَرأَتنْيِ َتُذوَداِن... سورة 

القصص آية :23.
مل َيُرق لوسى Q أن يرى هذا 
الظلم، وهذا العمل الخالف 
لألخالق والعدل؛ لذا توّجه 

إليهما وسأهلما بكل تهذيب: )َما 
َخْطُبُكَما( وباختصار، وبدون 

إطالة بالكالم مع الرجل الغريب 
أجابتا: )ال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر 

َعاُء(، ومن أجل أن ال يستمر  الرِّ
الوار، ويسأل موسى: أليس لكما 
رجل يكفيكما مؤونة هذا العمل 
الشاق؟ أضافتا مكملتني كالمهما 

)َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبٌي ( سورة 
القصص: آية 22، فال هو يستطيع 
أن يسقي األغنام، وليس عندنا أخ 
يعينه على األمر فال حيلة لنا إاّل أن 

نقوم حنن بهذا العمل.
فتأثر موسى Q عند مساعه 
حديثهما بشدة، وثارت خنوته؛ 

فتقدم وأخذ الدلو وألقاها ف البئر 
رغم تعبه ومسيه الطويل، ورغم 
جوعه وغربته وهروبه من أعدائه.
تقول بعض الروايات أنه رفع 

ألجلهما حجرًا عن بئر كان ال 
يقدر على رفع ذلك الجر إال 

 Q عشرة رجال، ويقال: إّن موسى
حني اقتب من البئر الَم الرعاء، 
قال: أّي أناس أنتم ال هّم لكم 

إاّل أنفسكم! وهاتان البنتان 
جالستان؟ ففسحوا له اجملال وقالوا 

له باستهزاء: هلّم وامأل الدلو، 
ألنهم كانوا يعلمون أن هذه الدلو 
حني متتلئ ال يستخرجها من البئر 
 Q إاّل عشرة رجال، إاّل أن موسى
استخرجها بقوته وهّمته - وحده 
- دون أن يعينه أحد. حبار األنوار 

للمجلسي:ج13، ص20.
وبعد انصرافهما عاد إل مكانه 
ف ظل الشجرة يدعو: )َربِّ ِإنِّي ِلَا 
َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي ( سورة 

القصص: آية 24، لقد كان مؤدبًا 
ف دعائه فال يقول: رّب إّني أريد 

كذا وكذا، بل يقول: )َربِّ ِإنِّي ِلَا 
َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي(، أي: إّنه 

يكشف عن حاجته فحسب، ويتك 
الباقي إل لطف الل سبحانه، 

وكما ورد ف الروايات عن اإلمام 
علي )Q(: )والل ما سأله إال خبزًا 

يأكله ألنه كان يأكل بقلة 
األرض لقد كانت خضرة البقلة 
ترى من شفيف صفاق بطنه هلزاله 
وتشذب لمه(. نهج البالغة خطب 

أمي الؤمنني-ع- :ج2، ص57.
وللكالم تتمة إن شاء الل تعال، 

والمد لل رب العالني.

 قّصُة موسى )Q( وابنَتْي شعيٍب: ج1

قال أمير المؤمنين )(: )بادروا بالعمل وسابقوا األجل فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم األمل ويرهقهم األجل(.
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)فليــأت   :)O( قــال  حطــب، 
عليــه(،  قــدر  بــا  إنســان  كل 
بــني  رمــوه  حتــى  بــه  فجــاؤوا 
بعــض،  علــى  بعضــه  يديــه 
 :)O( الل  رســول  فقــال 
 .) الذنــوب  جتتمــع  )هكــذا 
ج  الكليــن:  للشــيخ  الــكاف 

2،ص288.

كان  أنــه  العلــوم  فمــن 
الل  صلــى  أمــره  مــن  القصــود 
الطــب  بإحضــار  وآلــه  عليــه 
إل  األصحــاب  يلفــت  أن  هــو 
أن  فكمــا  القيقــة،  هــذه 
كانــوا  الــت  الصحــراء  تلــك 

مــن  خاليــة  حيســبونها 
ف  يكــن  ومل  الطــب 
عنــه  فتشــوا  لــو  أنهــم  باهلــم 
الذنــوب،  فكذلــك  وجــدوه، 
وحاســب  اإلنســان  فتــش  فلــو 
ذنوبــا  يمــع  فســوف  نفســه 
بــن  )توبــة  أن  كمــا  كثــية، 
افــتض  مــا  عنــد  صمــة( 
كل  ف  ُيذنــب  مل  لــو  أنــه 
إال  عمــره  أيــام  مــن  يــوم 
مــا  أقــل  وهــو  واحــدا  ذنبــا 
عنــده  اجتمــع  فقــد  ميكــن، 
قيــل  ولــذا  كثــية،  ذنــوب 
شــعرا: التقــوى  تعريــف  ف 

صغَيهــــا  الُذنــــوب  َخــلِّ 
الُتقــى فُهــو  وكبَيهــــا 

أرض  فــوق  َكمــاٍش  واصَنــع 
يــرى مــا  حيــذر  الشــوك 

إن  صغــــــية  َتِقــــرنَّ  ال 
الصــى. مــن  البــــــال 

 

األشــخاص  أحــد  عــن  نقــل 
 ) صمــة  بــن  توبــة   ( لــه  يقــال 
ف  نفســه  حياســب  كان  أنــه 
والنهــار،  الليــل  أوقــات  أكثــر 
نفســه  حاســب  األيــام  أحــد  وف 
أيــام  مــن  مضــى  مــا  عــن 
مــن  مضــى  قــد  وكان  عمــره، 

ســنة. ســتون  عمــره 
أنهــا  فــرأى  أيامهــا  فحســب 
ألفــا  وعشــرين  واحــدا   ( تصــي 

.) يــوم  ومخســمائة 
القيــت  إذا  لــي  الويــل   : فقــال 
ألفــا  وعشــرين  بواحــد  مالــكا 

! ذنــب  ومخســمائة 
أغمــي  ذلــك  قــال  فعندمــا 
ذلــك. اغمائــه  ف  ومــات  عليــه، 

 )O( الل  رســول  أن  وروي    
فقــال  قرعــاء،  بــأرض  نــزل 
حبطــب،  ائتونــا  ألصحابــه: 
حنــن  الل  رســول  يــا  فقالــوا: 
مــن  بهــا  مــا  قرعــاء  بــأرض 

حماسبة النفس كل يوم 

قال أمير المؤمنين )بادر الفرصة قبل أن تصير غصة(.

فلــو فتش اإلنســان وحاســب 
نفســه فســوف جيمــع ذنوبــا 

كــــــــثرية
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قال أمير المؤمنين )(:)بادروا الموت وغمراته ومهدوا له قبل حلوله وأعدوا له قبل نزوله(.

روي أن أحَد الوالِة كان يتجول ذات يوم ف السوق القديم متنكرًا ف زي تاجر، 
وأثناء جتواله وقع بصره على دكاٍن قديٍم ليس فيه شيء مما يغري بالشراء، وكان 
فيها رجل طاعن ف السن، يلس بارختاء على مقعد قديم متهالك ومل ُيلفت نظر 
الرجل  من  الوالي  اقتب  الغبار،  عليها  تراكم  الت  اللوحات  بعض  سوى  الوالي 
وثقة  غريب،  هدوء  يغشاه  وكان  منها  بأحسن  التحية  الرجل  ورد  وحّياه،  السن 
فماذا عندك  السوق ألشتي شيئا  الرجل: دخلت  الوالي  .. وسأل  بالنفس عجيبة 
.. عندنا أحسن وأمثن بضائع  وثقة: أهال وسهال  بهدوء  الرجل  أجاب  يباع!؟  مما 
السوق!! فبضائعي ال تقدر بثمن، أما بضائع السوق فإن هلا مثنا مددا ال تتعداه!! 
ُدهش الوالي، ثم قال: ولكّن ال أرى ف دكانك شيئا للبيع!! قال الرجل: أنا أبيع 
الكمة .. ولوحاتي غالية الثمن جدًا ..! تقدم الوالي إل إحدى اللوحات ومسح 
عنها الغبار، فإذا مكتوب فيها )فكر قبل أن تعمل( .. تأمل الوالي العبارة طويال 
... ثم التفت إل الرجل وقال: بكم تبيع هذه اللوحة ..!؟ قال الرجل بهدوء: عشرة 
آالف دينار فقط!! وال نقاش ف الثمن!! مل يد الوالي ف إصرار العجوز إال ما 
يدعو للضحك والعجب وقرر االنصراف.. وفيما كان الوالي يتجول ف السوق أراد 
أن يفعل شيئًا تأباه الروءة، فتذكر تلك الكمة ) فكر قبل أن تعمل!! ( فتاجع 
عما كان ينوي القيام به!! ووجد انشراحا لذلك ..!! وأخذ يفكر وأدرك أنه انتفع 
بتلك الكمة، ثم فّكر فعلم أن هناك أشياء كثية، قد تفسد عليه حياته لو أنه 
قام بها دون أن يفكر ..!! ومن هنا وجد نفسه يهرول باحثًا عن دكان العجوز ف 
هلفة ولا وقف عليه قال: لقد قررت أن أشتي هذه اللوحة بالثمن الذي تدده ..!! 
مل يبتسم العجوز ونهض من على كرسيه بكل هدوء، وأمسك خبرقة ونفض بقية 
الغبار عن اللوحة، ثم ناوهلا الوالي، واستلم البلغ كاماًل، وقبل أن ينصرف الوالي 
قال له الشيخ: بعتك هذه اللوحة بشرط أن تكتب هذه الكمة على باب بيتك، 
وعلى أكثر األماكن ف البيت، وحتى على أدواتك الت تتاجها عند الضرورة 
...!!!!! فّكر الوالي قليال ثم قال: موافق! وذهب الوالي إل قصره، وأمر بكتابة 
هذه الكمة ف أماكن كثية ف القصر حتى على بعض مالبسه ومالبس نسائه 

وكثي من أداواته!!! 
وتوالت األيام وحدث ذات يوم أن قرر قائد الند أن يقتل الوالي لينفرد بالوالية 
واتفق مع حالق الوالي الاص، فأغراه بألوان من اإلغراء حتى وافق أن يكون معه، 

ولا توّجه الالق إل قصر الوالي أدركه االرتباك ّلا رأى مكتوبا على البوابة: 
) فكر قبل أن تعمل!! (، ولكنه مجع نفسه ودخل وف المر الطويل، رأى العبارة 
ذاتها تتكرر عدة مرات هنا وهناك:) فكر قبل أن تعمل! ( ) فكر قبل أن تعمل!! (

وعندما دخل الوالي هاله أن يرى أن الثوب الذي يلبسه الوالي مكتوبا عليه: ) فكر 
قبل أن تعمل!! ( .. شعر أنه هو القصود بهذه العبارة، وحني أتى الادم بصندوق 
الالقة الاص بالوالي، أفزعه أن يقرأ على الصندوق نفس العبارة: ) فكر قبل 
أن تعمل (..!! واضطربت يده وهو يعاجل فتح الصندوق، وأخذ جبينه يتصبب عرقا، 
فلما هّم بوضع رغوة الصابون الحظ الوالي ارتعاش يده فأخذ يراقبه حبذر شديد 
وتوجس، وأراد الالق أن يتفادى نظرات الوالي إليه فصرف نظره إل الائط، 
فرأى اللوحة منتصبة أمامه ) فكر قبل أن تعمل! ( فوجد نفسه يسقط منهارا بني 
يدي الوالي وهو يبكي منتحبا، وشرح للوالي تفاصيل الؤامرة!! وذكر له أثر هذه 
الكمة الت كان يراها ف كل مكان، مما جعله يعتف با كان سيقوم به!! 
ونهض الوالي وأمر بالقبض على قائد الرس وأعوانه، وعفا عن الالق .. وقف 
الوالي أمام تلك اللوحة ميسح عنها ما سقط عليها من غبار وينظر إليها بزهو، وفرح 
وانشراح، فاشتاق لكافأة ذلك العجوز، وشراء حكمة أخرى منه!! لكنه حني 

ذهب إل السوق وجد الدكان مغلقًا، وأخبه الناس أن العجوز قد مات!! 
انتهت القصة ... ولكنها عندي مل تنته .. سألت نفسي لو أن أحدنا كتب هذه 
العبارة مثال ) الل يراك.. الل قريب منك.. يسمعك وحيصي عليك.. وهو ومعكم 
اينما كنتم والل با تعملون بصي ( ف عدة أماكن من البيت، وف مقر عمله، 
وأكثر التفكي فيها، الستقرت ف عقله الباطن، وانتصبت ف بؤبؤ عينيه، واحتلت 
الصدارة ف بؤرة شعوره وتردد صداها ف عقله وقلبه، حيثما حلته قدماه، لوجد 

له أثرًا بالغا ف حياته واستقامة سلوكه، وانضباط جوارحه.
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