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45 بيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـ

قال أمير المؤمنين: )كيف يعمل لآلخرة المشغول بالدنيا؟(

مسع�ت  ق�ال:  اليمان�ي  التميم�ي  كث�ر  ب�ن  اجلب�ار  عب�د  ع�ن 
ب�ن جعف�ر  س�ألت  يق�ول:  املدين�ة  أم�ر  اهلالل�ي  ح�رب  ب�ن   حمم�د 

أري�د  مس�ألة  نفس�ي  يف  اهلل  رس�ول  اب�ن  ي�ا  ل�ه:  فقل�ت   حمم�د
أن  قب�ل  مبس�ألتك  أخربت�ك  ش�ئت  إن  فق�ال:  عنه�ا  أس�ألك  أن 
وب�أي  اهلل  اب�ن رس�ول  ي�ا  ل�ه:  قل�ت  ق�ال  وإن ش�ئت فس�ل،  تس�ألين 
بالتوس�م  ق�ال:  عن�ه؟  س�ؤالي  قب�ل  نفس�ي  يف  م�ا  تع�رف  ش�ئ 
آلَيـاٍت  َذلِـَك  فِـي  ﴿إِنَّ  وج�ل  ع�ز  اهلل  ق�ول  مسع�ت  أم�ا  والتف�رس 
الحج�ر: 75 وق�ول رس�ول اهلل اتق�وا فراس�ة املؤم�ن  ـِميَن﴾  لِْلُمَتَوسِّ
ي�ا ب�ن رس�ول اهلل  ل�ه:  فإن�ه ينظ�ر بن�ور اهلل ع�ز وج�ل، ق�ال: قل�ت 
فأخربن�ي مبس�أليت، ق�ال: أردَت أن تس�ألين ع�ن رس�ول اهلل ِلَ 
الكعب�ة  س�طح  م�ن  األصن�ام  َح�طِّ  عن�د   عل�ي يط�ق محل�ه  َلْ 
خبي�رب  القم�وص  ب�اب  قل�ع  يف  من�ه  ظه�ر  وم�ا  وش�ّدته  قوت�ه  م�ع 
والرم�ي ب�ه إىل وراءه أربع�ن ذراع�ًا وكان ال يطي�ق محل�ه أربع�ون 
والبغل�ة  والف�رس  الناق�ة  وق�د كان رس�ول اهلل يرك�ب  رج�اًل، 
يف  عل�ّي  دون  ذل�ك  وكل  املع�راج،  ليل�ة  ال�رباق  ورك�ب  واحلم�ار، 
الق�وة والش�ّدة، ق�ال فقل�ت ل�ه: ع�ن ه�ذا واهلل أردُت أن أس�ألك ي�ا 
ش�رف  اهلل  برس�ول   علي�ًا إن  فق�ال:  فأخربن�ي،  اهلل  رس�ول  ب�ن 
ن�ار الش�رك وإبط�ال ُكلِّ معب�ود  ارتف�ع وب�ه وص�ل إىل إطف�اء  وب�ه 
 ل�كان األصن�ام  �ّط  حِلَ  الن�ي ع�ال  ول�و  وج�ل  ع�ز  اهلل  دون 
ذل�ك  ول�و كان  بعل�ي مرتفع�ًا وش�ريفًا وواص�اًل إىل ح�ّط األصن�ام 
ملّ�ا  ق�ال:    علي�ًا  أن  ت�رى  أال  من�ه،  أفض�ل  ل�كان  كذل�ك 
أن  ش�ئت  ل�و  حت�ى  وارتفع�ت  ش�رفت   اهلل رس�ول  ظه�ر  عل�وت 
ب�ه  يهت�دي  ال�ذي  املصب�اح ه�و  أن  أم�ا علم�ت  لنلته�ا،  الس�ماء  أن�ال 
أن�ا   :عل�ي ق�ال  وق�د  أصل�ه،  م�ن  فرع�ه  وانبع�اث  الظلم�ة  يف 
وعلي�ًا  أن حمم�دًا  علم�ت  أم�ا   ،الض�وء م�ن  أمح�د كالض�وء  م�ن 
قب�ل  جالل�ه  ج�ل  اهلل  ي�دي  ب�ن  ن�ورًا  كان�ا  عليهم�ا  اهلل  صل�وات 
رأت  الن�ور  ذل�ك  رأت  ملّ�ا  املالئك�ة  وأن  ع�ام  بألف�ي  اخلل�ق  خل�ق 
م�ا  وس�يدنا  إهلن�ا  فقال�ت:  الم�ع  ش�عاع  في�ه  انش�عب  ق�د  أص�اًل  ل�ه 
ن�وري  م�ن  ن�ور  ه�ذا  إليه�م:  وج�ل  ع�ز  اهلل  فأوح�ى  الن�ور؟  ه�ذا 
ورس�ولي  عب�دي  فلمحم�د  النب�وة  أم�ا  إمام�ة،  وفرع�ه  نب�وة  أصل�ه 
خلق�ي،  خلق�ت  م�ا  ولوالهم�ا  وولي�ي  حج�يت  فلعل�ي  اإلمام�ة  وأم�ا 
حت�ى  خ�م  بغدي�ر   عل�ي ي�د  رف�ع   اهلل رس�ول  أن  علم�ت  أم�ا 

علّي حمطم األصنام
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45 بيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـ

قال أمير المؤمنين: )كيف يستطيع اإلخالص من يغلبه الهوى؟(
وإمامه�م  املس�لمن،  إبطيهم�ا فجعل�ه م�وىل  بي�اض  الن�اس إىل  نظ�ر 
النج�ار  ب�ين  حظ�رة  ي�وم   واحلس�ن احلس�ن   احتم�ل وق�د 
اهلل  رس�ول  ي�ا  أحدهم�ا  ناول�ين  أصحاب�ه:  بع�ض  ل�ه  ق�ال  فلّم�ا 
كان   وأن�ه منهم�ا،  خ�ر  وأبوهم�ا  الراكب�ان  نع�م   :ق�ال
قي�ل  س�ّلم  فلم�ا  س�جداته،  م�ن  س�جدة  فأط�ال  بأصحاب�ه  يصّل�ي 
إن  نع�م   :فق�ال الس�جدة،  ه�ذه  أطل�ت  لق�د  اهلل  رس�ول  ي�ا  ل�ه: 
 أراد وإمن�ا  ين�زل،  حت�ى  أعجل�ه  أن  فكره�ت  ارحتل�ين  اب�ين 
 وعل�ي آدم  ب�ين  رس�ول   فالن�ي وتش�ريفهم،  رفعه�م  بذل�ك 
النب�وة. أثق�ال  مطي�ق حلم�ل  غ�ر  فه�و  رس�ول  وال  بن�ي  لي�س  إم�ام 

 :قال حممد بن حرب اهلاللي: قلت له زدني يا ابن رسول اهلل فقال
إنك ألهل للزيادة، إن رسول اهلل محل عليًا على ظهره يريد 
بذلك أنه أبو ولده وإمام األئمة من صلبه كما حّول ردائه يف صالة 
االستسقاء وأراد أن يعلم أصحابه بذلك أنه قد حتول اجلدب خصبًا، 
 فقال: احتمل رسول اهلل قال: فقلت له زدني يا ابن رسول اهلل
ظهر  عن  الذي خيّفف  هو  أنه  قومه  ُيعلم  أن  بذلك  يريد   عليًا
رسول اهلل ما عليه من الدين والِعدات واألداء عنه من بعده، قال: 
فقلت له يا ابن رسول اهلل زدني فقال: إنه احتمله ليعلم بذلك أنه 
قد احتمله وما محل إال ألنه معصوم ال حيمل وزرًا فتكون أفعاله 
عند الناس حكمة وصوابًا وقد قال الني لعلي: يا علي إن 
اهلل تبارك وتعاىل مّحلين ذنوب شيعتك ثم غفرها لي وذلك قوله عز 
َر﴾ الفتح: 2، وملا أنزل  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ ُه َما َتَقدَّ وجل: ﴿لَِيْغِفَر َلَك اللَّ
ِذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم﴾ املائدة: 104  َها الَّ اهلل تبارك وتعاىل عليه: ﴿َيا َأيُّ
قال الني :يا أيها الناس عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل 
إذا اهتديتم وعلي نفسي وأخي، أطيعوا عليًا فإنه مطّهر معصوم ال 
ُسوَل  َه َوَأطِيُعوا الرَّ يضّل وال يشقى، ثم تال هذه اآلية: ﴿ُقْل َأطِيُعوا اللَّ
ْلُتْم َوإِْن ُتطِيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما  َل َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ َما َعَلْيِه َما ُحمِّ وا َفإِنَّ َفإِْن َتَولَّ

ُسوِل إاِلَّ اْلَبالُغ اْلُمبِيُن﴾ النور: 53. َعَلى الرَّ
 :حمم�د ب�ن  جعف�ر  ق�ال  ث�م  اهلالل�ي:  ح�رب  ب�ن  حمم�د  ق�ال 
عن�د   علي�ًا  الن�ي مَح�ل  يف  مب�ا  أخربت�ك  ل�و  األم�ر  أيه�ا 
ب�ه  أراده�ا  ال�يت  املعان�ي  م�ن  الكعب�ة  س�طح  م�ن  األصن�ام  ح�ط 
ق�د  م�ا  ذل�ك  م�ن  فحس�بك  جملن�ون  حمم�د  ب�ن  جعف�ر  إن  لُقل�َت 
جيع�ل  حي�ث  أعل�م  اهلل  وقل�ت:  رأَس�ه  وقبل�ُت  إلي�ه  فقم�ُت  مسعت�ه. 

رس�الته.

.352 - 350 :  معاني األخبار ، الشيخ الصدوق
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67 بيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـ

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

قال أمير المؤمنين: )كيف يسلم من الموت طالبه؟(

 احلـج وهو من رضوريات الدين والواجب منه 
اإلسالم،  حجة  وتسمى  العمر  يف  واحدة  مرة 
)ومها  القران  وحج  اإلفراد  حج  إىل  وينقسم 
أقل  ومكة  منزله  بني  املسافة  كانت  من  فرض 
من ستة عرش فرسخًا، أي: ما يقارب )88كم ( 
يتخري املكلف بينهام(، وحج التمتع )وهو فرض 
أكثر من ستة  املسافة بني منزله ومكة  من كانت 
تقريبًا(،  )88كم(  من  أكثر  أي:  فرسخًا،  عرش 
من  األغلب  األعم  هيم  الذي  هو  التمتع  وحج 

احلجاج لذلك سنقترص يف احلديث عليه. 
حج التمتع:

أوالمها  تسمى  عبادتني  من  التمتع  حج  يتألف 
ثانيتهام  وتسمى  التمتع(  أو)عمرة  )بالعمرة( 
التمتع  التمتع( وجيب يف حج  )باحلج( أو )حج 

اإلتيان بالعمرة قبل احلج.
أواًل: عمرة التمتع: 

وتتألف من مخسة واجبات عىل الرتتيب التايل:
الواجب األول: اإلحرام

جيب عىل املكلف أن حيُرم ألداء عمرة التمتع من 
إىل  الوصول  قبل  بالنذر  )حيُرم  أن  أو  )امليقات( 
مواقع  ـ هي  ميقات  ـ مجع  واملواقيت  امليقات(، 
حددهتا الرشيعة اإلسالمية لإلحرام منها.. ومن 

أشهر املواقيت )مسجد الشجرة( و)اجلحفة(.
مستحبات اإلحرام:

وهي كثرية نذكر منها:
شعر  ويزيل  أظفاره  ويقّلم  بدنه  ينّظف  أن   -1

أبطيه وعانته.
القربة  مع  ناويًا  لإلحرام  يغتسل  أن   -2
)أغتسل إلحرام عمرة  يقول:  كأن  واإلخالص 
ويكفي  تعاىل(،  اهلل  إىل  قربة  التمتع  حلج  التمتع 

القصد يف النفس من دون حاجة إىل التلفظ.
بعد  أو  الفريضة  بعد  اإلحرام  يكون  أن   -3

الصالة ست ركعات أو ركعتني.
واجبات اإلحرام:

وهي ثالثة:
وفق  ورداء  إزار  ومها  اإلحرام:  ثويب  لبس   -1
وجوبا  واألحوط  لبسهام،  يف  املألوفة  الطريقة 
النساء  أما  النية والتلبية،  الرجل قبل  أن يلبسهام 
قصد  وجيب  العادية،  بثياهبن  اإلحرام  فيمكنهن 
)ألبس  القربة يف لبس ثويب اإلحرام كأن يقول: 
ثياب إحرام عمرة التمتع حلج التمتع قربة إىل اهلل 

تعاىل(.
مع  النفس  يف  القصد  فيها  ويكفي  النية:   -2
وإذا  التلفظ،  إىل  حاجة  بال  واإلخالص  القربة 
يقول:  أن  فيمكنه  بالنية  التلفظ  املكلف  أراد 
اهلل  إىل  قربة  التمتع  حلج  التمتع  لعمرة  )ُأحرم 

تعاىل(.
يقول:  أن  فيها  وجيزي  للنية:  مقارنة  التلبية   -3
َلبّيَك،  َلَك  َشيَك  ال  َلبّيَك  َلبّيَك،  الّلهّم  )َلبّيَك 
َلَك  َشيَك  ال  وامُللَك  َلَك  والنِعمَة  احَلمَد  إنَّ 
الوجه  عىل  يؤدهيا  أن  املكلف  وعىل  َلبّيَك(، 
عىل  القدرة  مع  امللحون  دون  الصحيح  العريب 
مرة  منها  والواجب  بالتعلم،  ولو  الصحيح 
عند  ويقطعها  تكرارها،  ويستحب  واحدة، 

مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة.
محرمات اإلحرام:

أمور تسمى  بعد اإلحرام حترم عىل احلاج عدة   
حمرمات اإلحرام، وهي عىل ثالثة أقسام:

بـني  املشـرتكة  املحرمـات  األول:  القسـم 
الـري، الصيـد   -1 والنسـاء:   الرجـال 

2- جمامعـة النسـاء، 3- تقبيل النسـاء، 4- ملس 
املـرأة أو محلهـا أو ضمهـا بشـهوة، 5- النظـر 
املـرأة بشـهوة ومالعبتهـا، 6- االسـتمناء،  إىل 
الطيـب،  اسـتعامل   -8 النـكاح،  عقـد   -7

للزينـة،  املـرآة  النظـر يف  االكتحـال، 10-   -9
11- الفسـوق )الكـذب والسـب واملفاخـرة(، 
قتـل   -13 بـاهلل(،  )احللـف  اجلـدال   -12
اإلّدهـان،  -15 التزّيـن،   -14 اجلسـد،   هـواّم 
16- إزالـة الشـعر عـن البـدن، 17- إخـراج 
األظفـار، تقليـم   -18 البـدن،  مـن   الـدم 

19- محل السالح، 20- رمس الرأس يف املاء. 
بالرجـال: اخلاصـة  املحرمـات  الثـاين:   القسـم 
1- لبـس املخيط أو مـا بحكمه، 2- لبس اخلف 
واجلـورب، 3- سـرت الـرأس، 4-التظليل حال 

السري.
 -1 بالنساء:  اخلاصة  املحرمات  الثالث:  القسم 

سرت الوجه، 2- لبس الكفوف.
الواجب الثاني: الطواف

شروط الطواف:
 يشتـرط فـي الطواف أمور:

مع  القربة  الطائف  يقصد  بأن  النية:   -1
البيت  حول  )أطوف  مثال:  فيقول  اإلخالص، 
التمتع قربة إىل  التمتع حلج  سبعة أشواط لعمرة 
اهلل تعاىل(، وال يشرتط فيها التلفظ بل يكفي فيها 

القصد القلبي.
واألصغر:  األكر  احلدثني  من  الطهارة   -2
وأمثاهلام  واجلنابة  احليض  مثل  األكر  واحلدث 
مما حيتاج معه إىل الغسل، واحلدث األصغر مثل 
البول والغائط وأمثاهلام مما حيتاج معه إىل وضوء، 
غسله  صحة  من  املكلف  يتأكد  أن  وينبغي 
بعرض  وذلك  وأحكامها،  وصالته  ووضوئه 
كيفية أدائه لغسله ووضوئه وصالته عىل من يثق 

بخرته فيها ليضمن صحتها ودقة أدائه هلا. 
3- طهارة الثوب والبدن من النجاسات .

4- سرت العورة حال الطواف.
5- اخلتان للرجال.
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67 بيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـ

قال أمير المؤمنين: )كيف يضيع من اهلل كافله؟(

واجبات الطواف:
واجبات الطواف ثامنية هي:

به  االبتداء من احلجر األسود واالنتهاء   -2 ،1
يف كل شوط.

أحوال  مجيع  يف  يساره  عىل  الكعبة  جعل   -3
فإن  ذلك  يف  للتدقيق  حاجة  وال  الطواف، 

النبي كان يطوف حول البيت راكبًا.
حجر  خارج  الطائف  يطوف  أن   -4

إسامعيل دون أن يدخل فيه.
وخارج  الكعبة  خارج  الطائف  يطوف  أن   -5
)شاذروان  بـ  واملسامة  أطرافها  يف  التي  الُصّفة 

الكعبة(.
6- أن يطوف حول الكعبة سبعة أشواط.

فصل  دون  عرفًا  متواليًا  الطواف  يكون  أن   -7
كثري جدًا بني أجزائه، ويستثنى من ذلك موارد 

ذكرهتا الرسالة العملية ال جمال لذكرها هنا.
8- أن تكون حركة الطائف حول الكعبة بإرادته 
واختياره حتى يف الزحام الشديد، بمعنى أن ال 

يسلب اإلرادة واالختيار باملّرة أثناء طوافه. 
الواجب الثالث: صالة الطواف 

مقام  قصد  طوافه  من  امُلحِرم  انتهى  إذا 
إبراهيم ليؤدي صالة الطواف من دون أن 
يفصل بني الطواف وصالة الطواف بام يمنع من 

صدق التوايل بينهام عرفًا عىل األحوط وجوبًا.
كيفية صالة الطواف:

صالة الطواف ركعتان كصالة الفجر ينوي فيها 
املصيل القربة اخلالصة، كأن يقول: )أصيّل صالة 
اهلل  إىل  قربة  التمتع  حلج  التمتع  لعمرة  الطواف 
فيها  يكفي  بل  التلفظ  النية  تعاىل(، وال جيب يف 
القصد القلبي، ويتخري املصيل يف صالة الطواف 
صالة  أداء  والواجب  واإلخفات،  اجلهر  بني 
الطواف قريبًا من مقام إبراهيم )ع( ويف اخللف 

منه.
و جيب أداء صالة الطواف بصورة صحيحة فمن 
تصحيحه  من  متمكنًا  وكان  حلن  قراءته  يف  كان 
من  يتمكن  مل  من  وأما  ذلك،  عليه  وجب 
تصحيحه فتجزيه قراءته امللحونة إذا كان اللحن 

فيها قليال.

الواجب الرابع: السعي بين الصفا والمروة
إذا انتهى امُلحرم من صالة الطواف ُيستحب له 
املسعى  إىل  يتوجه  ثم  زمزم  ماء  من  يرشب  أن 
يسعى  أن  للساعي  ويستحب  بالسعي  للقيام 
اخلرضاء  العالمة  حمل  يأيت  حتى  بوقار  ماشيًا 
األوىل فيهرول إىل حمل العالمة اخلرضاء الثانية، 

وال هرولة عىل النساء.
من أحكام السعي:

1 - جيب يف السعي قصد القربة اخلالصة، كأن 
سبعة  واملروة  الصفا  بني  )أسعى  امُلحرم:  يقول 
اهلل  إىل  قربة  التمتع  حلج  التمتع  لعمرة  أشواط 
فيها  يكفي  بل  التلفظ  النية  تعاىل(، وال جيب يف 

القصد القلبي.
احلدث،  الطهارة من  السعي  2 - ال يشرتط يف 
بدنه عىل  يكون  ال  بأن  اخلبث  من  الطهارة   وال 

أو ثوبه يشء من الدم أو نحوه، وإن كان األفضل 
رعاية الطهارة فيه.

يبتدئ  أشواط  سبعة  كالطواف  السعي   -  3
باملروة  وينتهي  الصفا  من  منه  األول  الشوط 
بالصفا،  وينتهي  املروة  من  الثاين  الشوط  ويبدأ 
وهكذا إىل أن يتم السعي يف الشوط السابع عند 

املروة.
4 - يعتر يف السعي استيعاب متام املسافة الواقعة 
بني جبل الصفا وجبل املروة، وال جيب الصعود 

عليهام وإن كان ذلك أوىل وأحوط استحبابًا.
5 - جيب استقبال املروة عند الذهاب إليها من 
الصفا كام جيب استقبال الصفا عند الرجوع إليه 
الوجه  بصفحة  االلتفات  يرّض  وال  املروة،  من 
إىل اليمني أو اليسار أو اخللف أثناء الذهاب أو 

اإلياب.
بني  الساعي  يفصل  ال  أن  وجوبًا  األحوط   -  6
أشواط السعي فصاًل طويال كعرشة دقائق مثاًل، 
وال  عرًفا،  األشواط  بني  بالتوايل  خيّل  أنه  ذلك 
أثناء  واملروة  الصفا  عىل  املتعب  جلوس  يرّض 
السعي  بقطع  بأس  ال  كام  لالسرتاحة،  السعي 
وقت الفريضة للصالة ثم العودة إليه من موضع 

القطع بعد الفراغ من الصالة.
7 - جيوز تأخري السعي بعد الفراغ من الطواف 
الليل لالسرتاحة  إىل  بل  لعدة ساعات  وصالته 
كان  وإن  احلر،  شدة  لتخفيف  أو  التعب  من 
األوىل املبادرة إىل السعي بعد الطواف وصالته، 
وال جيوز تأخري السعي إىل الغد يف حال االختيار.

الواجب الخامس: التقصير
ويتحقق بأخذ يشء من شعر الرأس أو اللحية أو 

الشارب وال جيوز احللق بدال عنه بل حيرم.
من أحكام التقصير:

مع  تعاىل  هلل  القربة  قصد  التقصري  يف  جيب   -  1
لإلحالل  )ُأقصِّ  امُلحرم:  يقول  كأن  اخللوص، 
من عمرة التمتع حلج التمتع قربة إىل اهلل تعاىل(، 

وال جيب التلفظ بل يكفي القصد القلبي.
السعي  بعد  التقصري  إىل  املبادرة  جتب  ال   -  2
التقصري يف املسعى، بل جيوز  مبارشة، وال جيب 
يف  ذلك  أكان  سواء  شاء  حمل  أي  يف  التقصري 

املسعى أم يف الفندق أم يف غريمها.
3- ال جيوز للُمحرم أن ُيقرّص مُلحرم آخر إال بعد 

أن ُيقرّص لنفسه.
جيب  وال  التمتع  عمرة  أعامل  تنتهي  وبالتقصري 
طواف النساء يف عمرة التمتع، بل جيب يف احلج 
والعمرة املفردة، وإذا قرّص احلاج حّلت له مجيع 
احلرم  حمرمات  عليه  وبقيت  اإلحرام  حمرمات 

والتي منها :
1- الصيد الري.

2- قطع أو قلع نبات احلرم وشجره.
3- أخذ لقطة احلرم عىل كراهة.
مالحظة هامة 

ال جيوز اخلروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل 
أعامل  فوات  خوف  عدم  مع  حلاجة  إال  احلج 

احلج.

اخلــروج  جيــوز  ال 
مــن مكــة بعــد عمــرة 
ــج إال  ــل احل ــع وقب التمت
حلاجــة مــع عــدم خــوف 

ــج ــامل احل ــوات أع ف
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قال أمير المؤمنين: )كيف ينتفع بالنصيحة من يلتذ بالفضيحة؟(

صفات  عن  السابقة  األعداد  يف  حديثنا  كان 
املباركة،  املؤمنني  سورة  ذكرهتا  التي  املؤمنني 
ويف هذا العدد واألعداد القادمة سوف نتحدث 
من  أخرى  سلسلة  عن  ـ  تعاىل  اهلل  شاء  إن  ـ 
صفات املؤمنني، وهي التي ُذكرت يف اآليات 
حيث  املباركة  الفرقان  سورة  من  األخرية 
الصفات  حول  فذاًّ  جامعًا  بحثًا  تستعرض 
اآليات  هذه  وتبنّي  الرمحن،  لعباد  اخلاصة 
بعضها  يرتبط  حيث  اخلاصة،  صفاهتم  بعض 
باجلوانب  وبعضها  االعتقادية،  باجلوانب 
االجتامعية، باجلوانب  وبعضها   األخالقية، 
آخر  وبعض  بالفرد،  يتعلق  منها  وبعض 
أعىل  من  جمموعة  وآخرًا  أوالً  وهي  باجلامعة، 

القيم اإلنسانية.
َيْمُشوَن  الَِّذيَن  ْحَمِن  الرَّ ﴿َوِعَباُد  تعاىل:  يقول 

َعَلى األَْرِض َهْونًا﴾ الفرقان:63.
هو  ـ  الرمحن  عباد  ـ  صفات:  مجلة  من  إن 
والتعايل،  والغرور  الكر  ونفي  التواضع 
للمؤمن: وصفه  يف   املؤمنني أمري   يقول 
بَِطاَعتِه ه  لَِربِّ َخاِضٌع  التََّواُضُع  ...َمْشُيه 
َراٍض َعنْه يِف ُكلِّ َحاالتِه... الكايف ج2 ص230 ح1.
أعامل  مجيع  يف  تظهر  نفسية  حالة  والتواضع 
امللكات  ألن  امليش،  طريقة  يف  حتى  اإلنسان 
وأقوال  أعامل  حنايا  يف  تظهر  األخالقية 
املمكن  من  إن  بحيث  اإلنسان  وحركات 
من  ـ  بدقة  ـ  أخالقه  من  مهم  قسم  تشخيص 
كام  مشيته،  أسلوب  ومنها  اخلارجية  ترصفاته 
يف قول أمري املؤمنني :ما أضمر أحد شيئًا 
وجهه وصفحات  لسانه  فلتات  يف  ظهر   إال 

رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ج18 ص137. 

مفتاح  والتواضع  متواضعون،  فاملؤمنون 
مفتاح  والكر  الغرور  يعتر  حني  يف  اإليامن، 

الكفر.

أن )َهوْن( مصدر، وهو  إىل  وينبغي اإللتفات 
واستعامل  املتواضع،  واهلادئ  الناعم  بمعنى 
للتوكيد،  هنا  الفاعل  إسم  معنى  يف  املصدر 
اهلدوء  عني  كأهنم  عليه  هم  ما  يف  أهنم  يعني 

والتواضع.
الرمحن، من  املؤمنون، عباد رهبم  نعم، هؤالء 
التواضع  التواضع...  هو  عبوديتهم  عالمات 
الذي نفذ يف مجيع ذرات وجودهم، فهو ظاهر 

حتى يف مشيتهم. األمثل ج11 ص306-304.
َهْونًا﴾  األَْرِض  َعَلى  ﴿َيْمُشوَن  معنى  وليس 
الرؤوس  منّكيس  متاموتني  يمشون  أهنم 
يفهم  كام  البنيان،  متهاوي  األركان  متداعي 
التقوى  إظهار  يريدون  ممن  الناس  بعض 
إذا  كان   اهلل رسول  فهذا  والصالح! 
مشية  الناس  أحسن  وكان  تكّفؤًا  تكّفأ  مشى 
 :وأسكنها.. قال اإلمام عيل بن أيب طالب
كان رسول اهلل إذا مشى تكفأ تكفؤًا كأنام 

ينحط من صبب مستدرك الوسائل ج8 ص238.
حقيقة التواضع:

انكسار  توجب  نفسانية  هيئة  هو  التواضع 
النفس و منع اإلنسان من أن يرى لذاته مزّية 
غريه  من  أذّل  نفسه  يتصور  بل  الغري  عىل 
وأخّس رتبة منه، ثم اإلذعان هبذا إذعانًا جازمًا 
ال يشوبه يشء من الشكوك واألوهام، وتلزم 
الغري  الستعظام  موجبة  وأقوال  أفعال  ذلك 
وإكرامه، واملواظبة عليها أقوى معاجلة إلزالة 

الكر.
بقوله:  املتواضع  يصف   املؤمنني وأمري 
الناس كلهم خريًا منه، وأنه رشهم يف  ويرى 
الناس  يرى  فاملؤمن   ،األمر متام  وهو  نفسه، 
يف  متفاوتة  القرب  فمراتب  منه،  خريًا  كلهم 
يكون  أن  حيتمل  واملؤمن  والنقصان،  الزيادة 
يراه  فلذلك  أكمل  غريه  يف  واللطف  القرب 

خريًا منه.
وأيضا املؤمن ملا فيه من التواضع والتذلل يرى 
)أنه رشهم يف نفسه(، أي: إن املؤمن مبالغة منه 
يف إهانة نفسه وعدم إكرامها يرى نفسه أنه رش 
وقصوره  وعجزه  بعيوبه  عارف  ألنه  الناس، 
ممدوح،  منه  الفعل  وهذا  غريه،  بعيوب  ال 
 .نفسه ذّل  طوبى ملن   :املؤمنني أمري   قال 
هنج البالغة، أبواب احلكم ح 123، )وهو متام األمر( إذ 

هلل  واخلضوع  والترضع  االستكانة  حتصل  به 
والتوصل  التكر،  لباس  عن  والتعري  تعاىل، 

إىل الفناء يف اهلل تعاىل.
حد التواضع: 

 عن احلسن بن اجلهم، قال: سألت الرضا
تعطي  أن  قال:  التواضع؟  حد  ما  له:  فقلت 
 مثله يعطوك  أن  حتب  ما  نفسك  من   الناس 

األمايل للشيخ الصدوق ص311 ح360.

َضا: ُقْلُت  َقاَل الرواي َعْن َأيِب احْلََسِن الرِّ
َكاَن  اْلَعْبُد  َفَعَله  إَِذا  ِذي  الَّ التََّواُضِع  َحدُّ  َما  له: 
َأْن  ِمنَْها  َدَرَجاٌت  التََّواُضُع  َفَقاَل:  ُمَتَواِضعًا؟ 
بَِقْلٍب  َمنِْزَلَتَها  َفُينِْزهَلَا  َنْفِسه  َقْدَر  امْلَْرُء  َيْعِرَف 
َسِليٍم اَل حُيِبُّ َأْن َيْأيِتَ إىَِل َأَحٍد إاِلَّ ِمْثَل َما ُيْؤَتى 
إَِلْيه إِْن َرَأى َسيَِّئًة َدَرَأَها ـ أي دفعها ـ بِاحْلََسنَِة 
حُيِبُّ  واهللَّ  النَّاِس  َعِن  َعاٍف  اْلَغْيِظ  َكاظُِم 

امْلُْحِسننَِي الكايف ج2 ص121 ح13.
أسباب التواضع:

وجالله  اهلل  عظمة  معرفة  فهي  أسبابه:  وأما 
املخلوقات  مجيع  عىل  وغلبته  وقهره  وكريائه 
إىل اهلل  احتياجه وافتقاره  نفسه وشدة  ومعرفة 
األصل  يف  كان  فهو  األحوال  مجيع  يف  تعاىل 
اهلل  خلقه  ثم  مذكورًا،  شيئًا  يكن  ومل  عدمًا 
سبحانه من تراب ثم من نطفة ثم بّدله من طور 
من  نقله  ثم  سويًا  برشًا  جعله  حتى  طور،  إىل 
صلب الرجل إىل رحم األُم ثم إىل رحم الدنيا 
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قال أمير المؤمنين: )كيف يصلح غيره من ال يصلح نفسه؟(
ورّباه صغريًا وكبريًا، ثم يميته ويقره ويصرّيه 
أجزاؤه  وتتفرق  أعضاؤه  فتبىل  منتنة،  جيفة 
حتى يصري ترابًا كام كان أول أمره ثم إذا شاء 
أنرشه فيقوم من مرقده ناظرًا إىل أحوال القيامة 
املعرفة  حق  األُمور  هذه  عرف  فإذا  املوحشة، 
علم أنه ال يملك لنفسه نفعًا وال رضًا وال موتًا 
عبُد  ذليُل  مضطر  وأنه  نشورًا  وال  حياًة  وال 
بالعجز  متلبس  وأنه  يشء  عىل  يقدر  ال  مملوُك 
وأنه  واالفتقار  باملسكنة  ومتصف  واالنكسار 
والفخر  والكرياء  بالبطر  االتصاف  عن  بعيد 

واخليالء. 
جّل  للرّب  القلب  انكسار  هو  التواضع  إن 
للعباد،  والرمحة  والذل  اجلناح  وخفض  وعال 
وال  فضاًل  أحد  عىل  له  املتواضع  يرى  فال 
يرى له عند أحد حقًا، بل يرى الفضل للناس 
إنسانا  رأى  وكلام  عليه،  هلم  واحلقوق  عليه، 
وخريه  ظاهر،  فرشه  مني..  خري  هو  يقول: 
باطن والبواطن مستورة علينا، فمن أين نعلم 
أنك علمت  العباد؟ ولو فرضنا جدالً  بواطن 
باطن الشخص، ورأيت باطنه، ولكن من أين 
تعلم باطنك؟.. إن الذين يعرفون أنفسهم هم 
القالئل.. ولو عرفت باطنك وباطنه، ورأيت 
التمّيز، وحكمت بتفوقك، فمن أين لك العلم 
وال  الفعل،  ترى  فأنت  األمور؟..  بعواقب 
بم  يعلم  املوت ال  املستقبل، وعند ساعة  ترى 
خُيتم لإلنسان.. فاملؤمن ليس له أي حكم عىل 
العباد، فيجب أن حيتمل أن هذا اإلنسان عىل 

خري.
لوازم التواضع:

وأما لوازمه فهي كثرية جدًا ألن تلك احلقيقة 
األعضاء  يف  ومتثلت  القلب  من  انبعثت  إذ 
منها  الفضائل،  أنواع  منها  تنبت  واجلوارح 
والصوم  كالذكر  والبدنية  القلبية  العبادات 
الفقراء  جمالسة  ومنها  ونحوها،  والصالة 
الطرق  يف  وتقديمهم  ومؤاكلتهم  وحمبتهم 
املعارشة  القول وحسن  واملجالس، ومنها لني 
عند  الشكر  ومنها  احلاجات،  بذوي  والرفق 
االبتداء  ومنها  النقمة،  ودفع  النعمة  حدوث 

بالسالم وترك املراء إىل غري ذلك.
مصاديق التواضع:

الروايات  يف  ُذكرت  كثرية  مصاديق  للتواضع 
منها: ما ورد َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ الصادق َقاَل: 
ِمَن التََّواُضِع َأْن َتْرَض بِامْلَْجِلِس ُدوَن امْلَْجِلِس 

وإِْن  امْلَِراَء  َك  َترْتُ وَأْن  َتْلَقى  َمْن  َعىَل  َم  ُتَسلِّ وَأْن 
 التَّْقَوى َعىَل  َمَد  حُتْ َأْن  حُتِبَّ  اَل  وَأْن  ّقًا  حُمِ ُكنَْت 

الكايف ج2 ص121 ح6. 

يقول اإلمام  املؤمن حيث  ومنها: رشب سؤر 
أخيه  سؤر  من  رشب  ....من   :الرضا
اجلنة  اهلل  أدخله  التواضع  بذلك  يريد  املؤمن 

البتة... مصادقة األخوان، للشيخ الصدوق ص52 ح1.
ومنها: السجود عىل األرض كام جاء عن اإلمام 
أفضل  األرض  عىل  السجود   :الصادق
 ألنه أبلغ يف التواضع واخلضوع هلل عز وجل 

من ال حيرضه الفقيه ج1 ص272 ح843.

أنواع التواضع:
يعيش  أنه  الرمحن  عبد  صفات  من  إن  عرفنا 
والشفقة  الذلة  حالة  بمعنى  التذلل،  حالة 
وعليه  الوهن..  إىل  يؤوله  ال  فيام  العباد  يف 

فالتواضع نوعان..
اهلل  عباد  عىل  التطاول  ترك  وهو  حممود،   -1

واإلزراء هبم.
2- مذموم، وهو تواضع املرء لذي الدنيا رغبة 

يف دنياه.
ليس  منشأه  إن  حيث  حممود،  املؤمن  فتواضع 
اخلوف من الطرف املقابل، كتواضع املتملقني 
للجبارين.. اخلائفني  تواضع  أو  لألغنياء، 
وال  املذموم  التواضع  مفارقة  يلزمه  فاملؤمن 

يفارق التواضع املحمود يف األحوال كلها.
ولكن هنا نكتة جيدر ذكرها وهي أنه البد يف كل 
اإلفراط،  أو  التفريط  وعدم  االعتدال  من  أمر 
غري  أحد  لكل  التواضع  أن  الواضح  من  فإن 
صحيح، فإن من الناس من ليس أهال للتواضع 
ملهانة  باعثًا  له  التواضع  فيكون  والتكريم، 
املتواضع ولغطرسة وسفه املتواَضع له، ولذلك 
واالنتهازيني  لألنانيني  التواضع  حيسن  ال 
ملثل  التواضع  ألن  الناس،  عىل  واملتعالني 
هلم  وتشجيع  واهلوان  للذل  مدعاة  هؤالء 
ولذلك  وتكرهم،  عنجهيتهم  يف  لالزدياد 
املتواضعني  رأيتم  إذا   :اهلل رسول  قال 
املتكرين  رأيتم  وإذا  فتواضعوا هلم،  ُأمتي  من 
 وصغار مذلة  هلم  ذلك  فإن  عليهم،   فتكروا 

جمموعة ورام، ص209.

وأجاد الشاعر املتنبي حني قال:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

                              وان أنت أكرمت اللئيم متردا
فضيلة التواضع: 

ناهيك يف فضله أن يويص به املوىل سبحانه وتعاىل 
 حبيبه حممد ويأمره به حيث قال عز اسمه: 
امْلُْؤِمننَِي﴾  َبَعَك ِمَن  اتَّ ملَِِن  ﴿َواْخِفْض َجنَاَحَك 
يف  باجلنة  املتواضعني  ويعد   ،215 الشعراء:  سورة 

ِذيَن  اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ قوله تعاىل: ﴿تِْلَك الدَّ
اَل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة 

لِْلُمتَِّقنَي ﴾القصص83.
لو  نبينا حديث رشيف  هذا وقد ورد عن 
تأمله كل مسلم حيرص عىل الفوز بحب رسول 
اهلل وقربه يوم القيامة ملا ترك التواضع قط، 
وحلرص عىل أن تكون مجيع حركاته وسكناته 
إيّل  أحبكم  إن   :قال حيث  به  متصفة 
وأقربكم مني يوم القيامة جملسًا أحسنكم خلقًا 

وأشدكم تواضعًا الوسائل ج15 ص378 ح17.
فقد  وحالوهتا،  العبادة  مجال  أنه  فضيلته  ومن 
ال  مايل  مرة:  ذات  أصحابه  لبعض   قال
قالوا: وما حالوة  العبادة  أرى عليكم حالوة 

العبادة؟ قال: التواضع تنبيه اخلواطر: 1 / 201.
صاحبه  رفعة  يوجب  أنه  أيضا  فضيلته  ومن 
 اهلل عبد  أيب  عن  ورد  فقد  تعاىل،  اهلل  عند 
قال رسول اهلل :..َمْن َتَواَضَع هللِ َرَفَعه اهلل 
َ َخَفَضه اهلل... الكايف ج2 ص121 ح3.     وَمْن َتَكرَّ

ــِع َأْن  ــَن التََّواُض ِم
ــْرَض بِامْلَْجلِِس ُدوَن  َت
َم  امْلَْجلِــِس وَأْن ُتَســلِّ
ــى وَأْن  ــْن َتْلَق ــَى َم َع
امْلِـــــَراَء وإِْن  َك  َتــْرُ
ّقـــًا وَأْن اَل  ُكنْــَت ُمِ
ــَى  ــَد َع َم ــبَّ َأْن ُتْ ُتِ

ــَوى التَّْق
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قال أمير المؤمنين: )كيف يستقيم من لم يستقم دينه؟(

التارخيية  املساجد  أحد  هو  التنعيم  مسجد 
احلرم  حدود  عىل  ويقع  املكرمة،  بمكة 
املكي يف منطقة تسمى أدنى احلل، فهو أحد 
وهي  ميقات،  مجع  واملواقيت  املواقيت، 
أماكن حددهتا الرشيعة لإلحرام منها، ويقع 
هذا املسجد يف حي التنعيم شامل غريب مكة 
املكرمة، عىل طريق مكة - مدينة، وهو يمثل 
عن  احلل  نقاط  وأقرب  احلرم  حدود  أدنى 
البيت احلرام، إذ ال يبعد عن املسجد احلرام 

سوى ستة كيلومرتات تقريبًا.
وسمي هذا احلي بالتنعيم ألن اجلبل املرشف 
من اجلنوب الغريب عىل احلي يدعى )نعيم(، 
واجلبل املقابل له من الشامل الرشقي يسمى 
)ناعم(، ومل يعد هذان اإلسامن معروفني يف 

الوقت الراهن.
ويطلق عىل هذا احلي إسم العمرة أيضًا ألن 
حيث  املفردة،  للعمرة  منه  حُيرمون  املؤمنني 
سنَّ النبي األكرم اإلحرام منه، فقد روي 
حجة  يف   النبي مع  جاءت  ملا  عائشة  أن 
الوداع كانت حائض فأحرمت بحج اإلفراد، 

باإلحرام   النبي أمرها  منه  فرغت  وملا 
ينقل  املنطقة، حيث  املفردة من تلك  للعمرة 
حجته  يف  فخرجنا   ...  ( قالت:  عائشة  أن 
من  خرجت  ثم  فطهرت  منى  قدمنا  حتى 
خرجت  ثم  قالت   ... بالبيت  فأفضت  منى 
معه )أي النبي ( يف النفر اآلخر حتى نزل 
بن  الرمحن  عبد  فدعا  معه  ونزلنا  املحصب 
أيب بكر فقال اخرج بأختك من احلرم فلتّهل 
بعمرة ثم لتطف بالبيت فإين أنتظركام ها هنا، 
بالبيت  طفت  ثم  فأهللت  فخرجنا  قالت: 
يف   اهلل رسول  فجئنا  واملروة  وبالصفا 
قلت:  فرغن؟  فقال  الليل،  منزله من جوف 

نعم، فآذن يف أصحابه بالرحيل فخرج...(
إىل  مضافًا  عائشة  املسجد  هذا  يسمى  لذلك 
أسامئه األخرى وهي مسجد التنعيم ومسجد 

العمرة.
وهنا نود اإلشارة إىل أن االعتناء بآثار األمم 
يف  ولكن  غريه،  قبل  العقل  يفرضه  يشء 
من  الكثري  أن  نجد  اإلسالمية  األمة  تاريخ 
متامًا  أزيلت  بل  أمهلت،  قد  املهمة  اآلثار 

وحتكمت األهواء. فهنا ألن عائشة أحرمت 
من هذا املكان بني مسجد، بينام البيت الذي 
الذي  البيت  وكذا   ،اهلل رسول  فيه  ُولد 
نساء  وسيدة  تعاىل،  اهلل  خلق  أفضل  ضم 
من  أزيلت  اآلثار  من  وغريها   العاملني

الوجود، فال حول وال قوة إال باهلل.
عمارة المسجد

شهد مسجد التنعيم مراحل عديدة لبنائه قبل 
أن يستقر عىل عامرته املميزة احلالية يف الوقت 
احلارض، فيقال أن أول من بناه هو حممد بن 
اهلل  عبد  العباس  أبو  عّمره  ثم  الشافعي  عيل 
اخلليفة  زمن  مكة،  أمري  داوود  بن  حممد  بن 
حتى  اهندم  ثم  240هـ  العام  بعد  املتوكل 
من  بالعمرة  يصّلون وهيّلون  املعتمرة  أصبح 
أرض جرداء ليس هبا أي بناء خيرجون فقط 
أدنى احلل  التي حتدد حدود  خارج األعالم 

وحيرمون منها.
للعديد  وخضع  ذلك  بعد  املسجد  بني  ثم 
من التطورات كان آخرها يف عام 1406هـ 
وتوسعته  املسجد  بناء  إعادة  شملت  حيث 

مسجد التنعيم
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قال أمير المؤمنين: )كيف يهدي غيره من يضل نفسه؟(

عىل مساحة قدرها )5.300م2( ليستوعب 
أكثر من )6500( مصٍل ويتميز املسجد عن 
سواه باألبواب والنوافذ املرتفعة حيث شّيد 
عىل أحدث طراز معامري روعي فيه األصالة 
اإلسالمي  املعامر  بني  ليمزج  والتاريخ 

احلديث والزخارف األثرية القديمة.
حركة  من  املسجد  يشهده  مما  الرغم  وعىل 
أن خدمات  إال  ليال وهنارا  تنقطع  دؤوبة ال 
 املرافق التابعة له جيدة وتفي بحاجة رواده، 
واالغتسال  الوضوء  أماكن  جانب  وإىل 
مسطحات  هناك  للجنسني   املخصصة 

وقد  به،  وحتيط  املسجد  عليها  يطل  خرضاء 
بمراجيح  الرشقية  اجلهة  من  املسجد  زّود 
وزالجات للرتفيه عن األطفال الذين يأتون 

بمعية ذوهيم.
لبيع  األكشاك  من  جمموعة  املسجد  وحييط 
والوجبات  املرشوبات  وبيع  اإلحرام  لوازم 
الرسيعة، كام تصطف بباحة املسجد عرشات 
الوصول  جاعلة  الركاب  لنقل  احلافالت 
أي ويف  للغاية  يسريًا  ومغادرته  املسجد   إىل 

وقت.

أدنى الِحّل
نقطة  أقرب  هو  احلّل:  بأدنى  املقصود  إن 
ـ  باحلّل  عنه  املعر  وهو  ـ  احلرم  خارج  من 
التي  املنطقة  تعرف  وهلذا  احلرام،  البيت  إىل 
تقع داخل حدود احلرم بـ )احلرم( ملا هلا من 
أحكام خاصة تقديسًا ملكة املكرمة والتي منها 
حرمة الصيد، وحرمة قلع ما ينبت يف احلرم 
يف  مذكور  تفصيل  عىل  ذلك  وغري  قطعه  أو 

الكتب الفقهية.
 وتعرف املنطقة التي تقع خارج حدود احلرم 

بـ )احلّل( ألن اهلل تعاىل حّلل ممارسة ما حرم
داخل احلدود.

الشعر  يف  واحلرم(  )احلل  ذكر  انعكس  وقد 
مادحًا  الفرزدق  قول  يف  ورد  كام  العريب، 
 )العابدين )زين  احلسني  بن  عيل  اإلمام 

فقال:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

                                 والبيُت يعرفه واحلّل واحلرُم
وقد جعل الشارع املقّدس أدنى احِلّل ميقاتًا 
أماكن  ثالثة  لت  ُفصَّ وقد  املفردة،  للعمرة 
احِلّل  أدنى  أماكن  بقية  عىل  منها  لإلحرام 

وهي:
1- احلديبية

1- احلديبية.

2- اجلعرانه.
3- التنعيم.

مكان صلب خبيب بن عدي
عـىل مقربـة نحو )200( مرت شـاميل مسـجد 
بـن  خبيـب  ُقتـل  اجلبـل  بقـرب  التنعيـم 
عـدي، أحـد أرسى بعثة الرجيع سـنة 4هـ، 
وذلـك ملا أرسـل النبـي نحو سـبعة من 
أصحابـه مـع نفر من بنـي حليـان ليعلموهم 
أمـور الديـن، فلـام بلغـوا الرجيـع قتلوهـم 
وأرسوا خبيـب بـن عـدي وزيـد بـن الدنـة 
وباعومهـا ألهـل مكـة فقتلهـم أبو سـفيان. 

مكـة املكرمـة واملدينـة: ص14
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قال أمير المؤمنين: )كيف يصل إلى حقيقة الزهد من أطاع في األصل شهوته؟(

ذا  كان  إذا  أكل  ذو  فالن  يقال:  الصحاح  يف 
خطر من الدنيا ورزق واسع واملأكل الكسب، 
أمواهلم،  يأخذ  أي  الضعفاء  يستأكل  وفالن 
أموال  ألكله  آلة  العلم  جيعل  )من  واملراد: 
الناس ويّتخذه رأس مال يأكل منه ويتوّسع به 

يف معاشه(.
 1- َعْن َأيِب َخِدجَيَة َعْن َأيِب َعْبِد اهلل الصادق
َله  َيُكْن  مَلْ  ْنَيا  الدُّ ملَِنَْفَعِة  احْلَِديَث  َأَراَد  َمْن  َقاَل: 
اآلِخَرِة  َخرْيَ  بِه  َأَراَد  وَمْن  َنِصيٌب،  اآلِخَرِة  يِف 

.ْنَيا واآلِخَرِة َأْعَطاه اهلل َخرْيَ الدُّ
اهلل  َعْبِد  َأيِب  َعْن  ِغَياٍث  ْبِن  َحْفِص  َعْن   -2
ملَِنَْفَعِة  احْلَِديَث  َأَراَد  َمْن  َقاَل:   الصادق

.ْنَيا مَلْ َيُكْن َله يِف اآلِخَرِة َنِصيٌب الدُّ
اهلل  َعْبِد  َأيِب  َعْن  ِغَياٍث  ْبِن  َحْفِص  َعْن   -3
لُِدْنَياه  ّبًا  حُمِ اْلَعامِلَ  َرَأْيُتُم  إَِذا  َقاَل:   الصادق
ٍء حَيُوُط  بٍّ ليَِشْ َفإِنَّ ُكلَّ حُمِ ِدينُِكْم  ُِموه َعىَل  َفاهتَّ
، وَقاَل َأْوَحى اهلل إىَِل َداُوَد: اَل  َما َأَحبَّ
َك  َفَيُصدَّ ْنَيا  بِالدُّ َمْفُتونًا  َعاملًِا  وَبْينََك  َبْينِي  َعْل  جَتْ
َطِريِق  ُقطَّاُع  ُأوَلِئَك  َفإِنَّ  حَمَبَّتِي  َطِريِق  َعْن 
َأْن  هِبِْم  َصانٌِع  َأَنا  َما  َأْدَنى  إِنَّ  امْلُِريِديَن  ِعَباِدَي 

.َأْنِزَع َحاَلَوَة ُمنَاَجايِت َعْن ُقُلوهِبِْم

 ُكويِنِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهلل الصادق 4- َعِن السَّ
ُسِل  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل: اْلُفَقَهاُء ُأَمنَاُء الرُّ
َيا َرُسوَل اهلل: وَما  ِقيَل  ْنَيا،  َيْدُخُلوا يِف الدُّ مَلْ  َما 
َفإَِذا  ْلَطاِن،  السُّ َباُع  اتِّ َقاَل:  ْنَيا؟  الدُّ يِف  ُدُخوهُلُْم 

.َفَعُلوا َذلَِك َفاْحَذُروُهْم َعىَل ِدينُِكْم
َأِمرَي  َسِمْعُت  َقاَل  َقْيٍس  ْبِن  ُسَلْيِم  َعْن   -5
 :اهلل َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:   امْلُْؤِمننَِي
َمنُْهوَماِن اَل َيْشَبَعاِن َطالُِب ُدْنَيا وَطالُِب ِعْلٍم، 
ْنَيا َعىَل َما َأَحلَّ اهلل َله َسِلَم  َفَمِن اْقَترَصَ ِمَن الدُّ
َها َهَلَك إاِلَّ َأْن َيُتوَب َأْو  وَمْن َتنَاَوهَلَا ِمْن َغرْيِ ِحلِّ
ُيَراِجَع، وَمْن َأَخَذ اْلِعْلَم ِمْن َأْهِله وَعِمَل بِِعْلِمه 

.ْنَيا َفِهَي َحظُّه َنَجا وَمْن َأَراَد بِه الدُّ
من  املنهوم   َيْشَبَعاِن اَل  َمنُْهوَماِن   :قوله
يف  الشهوة  إفراط  وهو  بالتحريك،  النهم 
يشبع،  وال  األكل  من  يمتيل  ال  وأن  الطعام، 
شديد  جوع  به  أي  ومنهوم،  وهنيٌم  وهِنٌم 
بفتح  النهم  من  ال  األكل  يف  مفرطة  وشهوة 
النون وسكون اهلاء، وهو بلوغ النهمة يف األمر 
والولوع به، ألّن )اَل َيْشَبَعاِن( ال يناسبه كثريًا، 
واملراد بـ)املنهومان( طالب دنيا وطالب علم.

قدر  عىل  زائدًا   ُدْنَيا َطالُِب   :وقوله

الدنيا  احلاجة والكفاف، ومنشأه احلرص عىل 
يتصّور  ما  حتصيل  يف  أمله  وطول  وزخرفها 
منها وكامل حمّبته هلا بنفسها وذلك من احلرص 
املذموم، فهو منهوم ال يشبع وال يقنع بام عنده 
أبدا،  حد  عند  يقف  وال  وحيرص  فيطلب 

وهكذا دائاًم إىل أن يموت جوعًا.
ثم قال :وَطالُِب ِعْلٍم ألّن ساحة العلوم 
أوسع من أن حيول حوهلا عقول البرش، وشامخ 
النظر،  طائر  فوقها  يطري  أن  من  أرفع  املعارف 
كام دّل عليه قوله تعاىل: ﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم 
َعِليٌم﴾ يوسف:76، فكّل من طلب العلم لتكميل 
النفس بام يمكن هلا من الكامالت فهو منهوم ال 
يشبع بتناول مرتبة من مراتبه، بل كّلام حصلت 
مرتبة  إىل  لالرتقاء  يستعّد  العلم  من  مرتبة  له 
التي  املرتبة  يتناول  أن  إىل  دائاًم  وهكذا  أعىل، 
هي غاية املراتب املمكنة له، ثّم كّل واحد منهام 
ناج، واآلخر  ينقسم إىل قسمني: أحدمها سامل 

خارس هالك.
الوجوه  من  الدنيا  طلب  إن  فألّنه  األّول:  أّما 
فهو  فهو سامل وإن طلبها من غريها  املرشوعة 
اْقَترَصَ  َفَمِن   :بقوله أشار  وإليهام  هالك، 
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قال أمير المؤمنين: )كيف يستطيع الهدى من يغلبه الهوى؟(
ْنَيا َعىَل َما َأَحلَّ اهلل َله َسِلَم أي من اقترص  ِمَن الدُّ
من حتصيل الدنيا عىل طريق اكتساب ما أحّله 
 اهلل له سلم من آفات الدنيا وعقوبات اآلخرة.

ِمْن  َتنَاَوهَلَا  وَمْن   :الثاين: فعناه بقوله وأما 
َها َهَلَك أي من غري الطرق التي أحّل اهلل  َغرْيِ ِحلِّ
له االكتساب منها كالغصب والنهب والرسقة 
املذمومة  الطرق  من  ذلك  غري  إىل  والكذب 
والعذاب  العقوبة  الستحقاقه  هالك،  فهو 
االكتساب. يف  العدل  طريق  عن   بخروجه 
ثم قال :إاِلَّ َأْن َيُتوَب إىل اهلل تعاىل بالندم 
عىل ما فعل، والعزم عىل عدم العود إىل مثله، 
التوبة عن عباده وينجيهم من  فإّنه تعاىل يقبل 

اهلالك إن وقع الظلم يف حّقه.
الظلم  إن وقع  ُيَراِجَع من ظلمه ويرضيه  َأْو 
من  الرتديد  يكون  أن  وحيتمل  الناس،  حّق  يف 
الواو  بمعنى  )أو(  يكون  أن  ويبعد  الراوي، 
للمفعول  البناء  عىل  يراجع  وقيل:  للتفسري، 
من  وينجيه  بفضله  اهلل  يراجعه  أن  إالّ  يعني 
عىل  أو  التفّضل،  بمجّرد  توبته  بدون  اهلالك 
ذلك  اهلل  يراجع  أن  إالّ  يعني  للفاعل  البناء 
املراجعة  كثري  ويكون  احلّل،  غري  من  املتناول 
إليه سبحانه بالطاعات وترك أكثر الكبائر من 
املعايص، فريجع اهلل عليه بفضله الستحقاقه له 
بكثرة املراجعة إىل اهلل تعاىل فينجيه من اهلالك.

العلم  أن طلب  مهام وهو:  أمرا  هنالك  إن  ثم 
البد أن يؤخذ من مآخذه الصحيحة وأن يقصد 
بعمله التقّرب إىل اهلل تعاىل وطلب علّو الدرجة 
يف اآلخرة فذلك هو الناج، وأما إن كان طلبه 
فهو  زخارفها  ومجع  فيها  للرئاسة  وآلة  للدنيا 
َأَخَذ  وَمْن   :بقوله أشار  وإليهام  هالك 
من  يعني   َنَجا بِِعْلِمه  وَعِمَل  َأْهِله  ِمْن  اْلِعْلَم 
أخذ العلم من أهل العلم وهو النبّي والويّص 
العقوبات  من  نجا  علمه  يقتضيه  بام  وعمل 
إىل  التقّرب  من  يمنعه  ما  كلِّ  ومن  االُخروية 
ساحة  من  ساطع  نور  حينئذ  فإّنه  العباد،  رب 
بينه  ليس  احلّق  ُافق  من  المع  وضوء  القدس 
إالّ  حجاب  العاملني  للعلامء  اهلل  أعّد  ما  وبني 

هذه احلياة الفانية.
 َحظُّه َفِهَي  ْنَيا  الدُّ بِه  َأَراَد  وَمْن   :قال ثم 
أهله-  من  أخذه  -وإن  بعلمه  أراد  من  يعني 
زخارفها  مجع  إىل  وسيلة  وجعله  الدنيا  طلب 
الظاملني  عند  والتعّزز  اجلبارين  من  بالتقّرب 
عىل  والتفّوق  الفاسقني  من  النفع  وجلب 
العاملني فهي حّظه ونصيبه وثمرة علمه وماله 
الدنيا  يف  الزارع  ألّن  نصيب،  من  اآلخرة  يف 
ويدّل  اآلخرة،  يف  ال  فيها  زرعه  حيصد  للدنيا 
﴿َمْن  تعاىل:  قوله  القسمني  هذين  حكم  عىل 
َوَمْن  َحْرثِِه  يِف  َلُه  َنِزْد  اآلِخَرِة  َحْرَث  ُيِريُد  َكاَن 
يِف  َلُه  َوَما  ِمنَْها  ُنؤتِِه  ْنَيا  الدُّ َحْرَث  ُيِريُد  َكاَن 

اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب﴾ )الشورى: 20(.
َثه َعْن َأيِب  ْن َحدَّ 6- َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اهلل َعمَّ
َجْعَفٍر الباقر  َقاَل: َمْن َطَلَب اْلِعْلَم لُِيَباِهَي 
بِه  َف  َيرْصِ َأْو  َفَهاَء  السُّ بِه  ُياَمِرَي  َأْو  اْلُعَلاَمَء  بِه 
إِنَّ  النَّاِر  ِمَن  َمْقَعَده  ْأ  َفْلَيَتَبوَّ إَِلْيه  النَّاِس  ُوُجوه 

.َئاَسَة اَل َتْصُلُح إاِلَّ ألَْهِلَها الرِّ
 َمْن َطَلَب اْلِعْلَم لُِيَباِهَي بِه اْلُعَلاَمء :قوله
العلامء ويغلبهم ويتعّظم عليهم  به  ليفاخر  أي 

بمأثرة العلم ومكرمته.
َفَهاَء أي جيادل  ُياَمِرَي بِه السُّ ثم قال :َأْو 
يف  الظاهرين  اجلهالء  به  وينازع  السفهاء،  به 
القّوة  استعامل  عن  والعاجزين  العلامء  زي 
ليقول  وذلك  ينبغي،  ما  نحو  عىل  الفكرية 
مبارز  العلم  يف  ماهر  فاضل  عامل  إّنه  العوام: 
 ذكر وإّنام  املباحثة،  يف  غالب  املناظرة  يف 
مفاخرته بالنسبة إىل العلامء وجمادلته بالنسبة إىل 
السفهاء ألّن العلامء يسكتون إذا بلغت املباحثة 
له  فتبقى  بقبحها،  لعلمهم  املجادلة  حّد  إىل 
بخالف  واالسكات،  بالغلبة  عليهم  املفاخرة 
السفهاء فإهّنم ال يبالون باملجادلة وال يعلمون 
قبح املناقشة واملنازعة، فيقولون كام يقول وال 
يسكتون حتّرزًا عن اإللزام وإن قام بينهام القتال 

واجلدال.
 َف بِه ُوُجوه النَّاِس إَِلْيه ثم قال :َأْو َيرْصِ
طلبًا للحكومة بينهم والرئاسة عليهم، وقصدًا 

للتفّوق  وحتصياًل  واالشتهار،  الغلبة  إىل 
واالعتبار.

ْأ َمْقَعَده ِمَن النَّاِر فليهيىء  ثم قال :َفْلَيَتَبوَّ
إذا  منزالً  تبّوأ  يقال:  النار،  من  منزله  وليعّد 
أيضًا:  يقال  النار،  من  منزله  فلينزل  أو  هّيأه 
بّوأه اهلل منزالً أي أسكنه إّياه، وتبّوأ منزالً أي 
العلم  طلب  ملن  وعيد  وفيه  وسكنه،  فيه  نزل 
هذه  ذكر  وإّنام  ومنافعها،  الدنيوية  لألغراض 
الثالثة ألّن غريها من األغراض الفاسدة عىل 
التعليل  إىل  أشار  ثّم  إليها،  يعود  حتّققه  تقدير 
َتْصُلُح  اَل  َئاَسَة  الرِّ إِنَّ  بقوله:  املذكور  للوعيد 
إاِلَّ ألَْهِلَها وهم الفائزون بالنفوس القدسّية، 
والعاملون  الرشعية،  بالقوانني  والعاملون 
بامللكات  واملّتصفون  املدنية،  بالسياسات 
وقواها  نفوسهم  بزمام  واآلخذون  العدلية، 
الراهني  تقتضيه  ما  نحو  عىل  احلّق  سبيل  يف 

الصحيحة العقلية والنقلية.
يكون:  ملن  الرئاسة  تصلح  إّنام  وباجلملة: 
فهياًم  عادالً  سخّيًا  عفيفًا  شجاعًا  علياًم  حكياًم 
سلياًم  رفيقًا  رقيقًا  متواضعًا  ساكنًا  ثابتًا  ذكّيًا 
عفّوًا  حّرًا  وقورًا  ورعًا  قنوعًا  شكورًا  صبورًا 
مؤثرًا مساحمًا صديقًا وفّيًا شفيقًا مكافيًا متوّددًا 
فائزًا  باّرًا  حمسنًا  موفيًا  زاهدًا  عابدًا  متوّكاًل 
عن  جمتنبًا  باحلّق،  االّتصال  أسباب  بجميع 
مجيع أسباب االنقطاع عنه، فمن اّتصف هبذه 
الرذائل  من  أضدادها  عن  وانقطع  الفضائل 
فيصري  وقواه،  ونفسه  عقله  بني  االُلفة  وقعت 
هذه  الجتامع  وحتصل  إهلّيًا،  نورًا  فيه  ما  كّل 
األنوار هيئة نورانية يشاهد هبا ما يف عامل امللك 
ويستحّق  أحواله  نظام  هبا  وينتظم  وامللكوت 
عباده  يف  البرشية  والرئاسة  اإلهلّية  اخلالفة 
أمور  يف  إليه  الرجوع  عليهم  ووجب  وبالده، 
والتسليم  منه  العلوم  وأخذ  والدنيا  الدين 
ألمره وهنيه واإلتباع لقوله وفعله، ومن مل يبلغ 
إىل هذه الدرجة ومل ينزل يف هذه املنزلة واملرتبة 
وتقّلد أمر الرئاسة فهو من اجلبت والطاغوت، 

حسبي اهلل ونعم الوكيل.
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قال أمير المؤمنين: )كيف يدعي حب اهلل من سكن قلبه حب الدنيا؟(

املطهرة،  الكعبة  وهو  املبارك  البيت  هذا  إن 
خالصًا  بيتًا  تكون  كي   إبراهيم هبا  أمر 
صور  أجىل  فيه  تتجّسد  وجل،  عز  اهلل  لعبادة 
العبودية له، وأن تكون األعامل املأتية فيه ويف 
بقعته املباركة أعامالً بعيدة عن الرشك خالصة 
ْأَنا  َبوَّ ﴿َوإِْذ  وجل:  عز  يقول  وتعاىل  تبارك  هلل 
َشْيئًا  يِب  ْك  ُترْشِ الَّ  َأن  اْلَبْيِت  َمَكاَن  ْبَراِهيَم  إِلِ

ْر ...﴾اآلية احلج26.  َوَطهِّ
الرمزي  املادي  الوجود  متثل  املرشفة  فالكعبة 
للتوحيد اخلالص الذي جاء به اإلسالم وجاء 
به إبراهيم الذي رفع قواعد هذا البيت و 
ِمن  امْلُْسِلمنَي  ُكُم  َسامَّ ُهَو  إِْبَراِهيَم  َأبِيُكْم  َة  لَّ ﴿مِّ
ـ  الرمز  بنحو  ـ  يمثل  وبالتايل   ،78 َقْبُل﴾احلج 
انبثقت  ثم  اإلهلي عىل األرض، ومن  الوجود 
إليه  بالتوّجه  اإلسالم  وأمر  اهلل  ببيت  تسميته 
إيامنًا  نفسه  اهلل  إىل  للتوجه  رمزًا  صالة  كل  يف 
يكون  أن  الطبيعي  من  يكون  ومعه  وعبادة، 
والقريب،  البعيد  البلد  من  الكعبة  قصد 
ولدين  للتوحيد،  معنويًا  وقصدًا  ماديًا  قصدًا 
الكعبة  حول  الدوران  ويكون  العظيم،  اهلل 
املادي  اإلحساس  مركز  وجعلها  بالطواف 
حول  التوحيد،  حول  الدوران  عن  حيًا  رمزًا 
دين اهلل القويم واحلق الرصيح، وجعله مركز 

اإلحساس املعنوي، ومركز النشاط اإلنساين.
اخلالص  التوحيد  مدار  دار  إذا  واإلنسان 

وإحساسه،  سلوكه  يف  وجل  عز  اهلل  ورشيعة 
الذي  العظيم  الكامل  الفرد  حتاًم  يكون  فإنه 
ينتهج املنهج العام لإلسالم يف تربية النفوس ..
يقول حممد أسد املسترشق النمساوي املسلم، 
هي  الكعبة  إن  املعنى:  هذا  مثل  عن  معربًا 
من  اجلسامنية  احلاج  وحركة  اهلل  وحدانية  رمز 
اإلنساين  للنشاط  الرمزي  التعبري  هي  حوهلا 
ما  وكل  ومشاعرنا  أفكارنا  إن  ومضمونه، 
هي  ليست  الباطنية((  ))احلياة  تعبري  يشمله 
بل  اهلل،  حمورها  يكون  أن  جيب  التي  وحدها 
وأفعاهلا  الناشطة  اخلارجية  حياتنا  كذلك 

ومساعينا العملية.
حول  للدوران  املادي  الرمز  هو  فالطواف 
فكرة التوحيد وجعلها املركز األسايس لنشاط 
احلجر  استالم  كذلك  وسلوكه،  اإلنسان 
بفكرة  لالتصال  املادي  الرمز  هو  األسود 
واملعنى،  الفكر  عامل  يف  ومالمستها  التوحيد 
يمثل  الذي  الرمز  وهي  للكعبة  مالمس  ألنه 
اهلل يف األرض. ويف ذلك من املعنى اجلليل يف 
القرب اإلهلي والتعمق يف التوحيد ما ال يتوفر 

بأي عمل آخر ..
بيت التوبة

إّن املستفاد من بعض الّروايات أّن البيت احلرام 
كان قبل آدم إذ أن هناك بيت يسّمى بيت 
هبط  فلاّم  املالئكة،  به  تطوف  كانت  الرّضاح 

احلرام،  بالبيت  بالطواف  ُأمر  األرض  إىل  آدم 
َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل  َمْرَواَن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  فقد ورد 
ْجِر  احْلِ يِف  َأيِب  َمَع  ُكنُْت  َيُقوُل:   اهلل َعْبِد 
إَِلْيه  َفَجَلَس  َرُجٌل  َأَتاه  إِْذ  ُيَصيلِّ  َقاِئٌم  ُهَو  َفَبْيناََم 
َم َعَلْيه ُثمَّ َقاَل إيِنِّ َأْسَأُلَك َعْن  َف َسلَّ َفَلامَّ اْنرَصَ
َثاَلَثِة َأْشَياَء اَل َيْعَلُمَها إاِلَّ َأْنَت وَرُجٌل آَخُر َقاَل 
ٍء َكاَن َسَبُب الطََّواِف  يِن َأيَّ يَشْ َما ِهَي َقاَل َأْخِرْ
َذا اْلَبْيِت َفَقاَل إِنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ مَلَّا َأَمَر امْلَاَلِئَكَة  هِبَ
َفَقاُلوا: َعَلْيه  وا  َردُّ  آِلَدَم َيْسُجُدوا   َأْن 
ماَء  الدِّ وَيْسِفُك  فِيها  ُيْفِسُد  َمْن  فِيها  َعُل  ﴿أجَتْ
اهلل  َقاَل  َلَك﴾  ُس  وُنَقدِّ بَِحْمِدَك  ُنَسبُِّح  وَنْحُن 
َتْعَلُموَن﴾  ال  ما  َأْعَلُم  ﴿إيِنِّ  وَتَعاىَل:  َتَباَرَك 
َأْن  َفَأَمَرُهْم  التَّْوَبَة  َسَأُلوه  ُثمَّ  َعَلْيِهْم  َفَغِضَب 
وَمَكُثوا  امْلَْعُموُر  اْلَبْيُت  وُهَو  اِح  َ بِالرضُّ َيُطوُفوا 
َعزَّ  اهلل  وَيْسَتْغِفُروَن  ِسننَِي  َسْبَع  بِه  َيُطوُفوَن 
َذلَِك  َبْعِد  ِمْن  َعَلْيِهْم  َتاَب  ُثمَّ  َقاُلوا  مِمَّا  وَجلَّ 
ُثمَّ  الطََّواِف  َأْصُل  َكاَن  َفَهَذا  َعنُْهْم  وَرِضَ 
َتْوَبًة ملَِْن  اِح  َ اْلَبْيَت احْلََراَم َحْذَو الرضُّ َجَعَل اهلل 
َأْذَنَب ِمْن َبنِي آَدَم وَطُهورًا هَلُْم َفَقاَل َصَدْقَت 

الكايف ج4 ص188 ح2.

بن  بكري  عن  الّصدوق  رواه  ما  ذلك  ويؤيد 
عبد  أليب  قلت   : قال  زرارة،  أخيه  عن  أعني 
اهلل: جعلني اهلل فداك، أسألك يف احلج منذ 
أربعني عاما فتفتيني، فقال: يا زرارة، بيت حج 
إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتي مسائله يف 

الكعبة المعظمة 
                رمز التوحيد الخالص
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قال أمير المؤمنين: )كيف يأنس باهلل من ال يستوحش من الخلق؟(
أربعني عاما وسائل الشيعة ج11 ص12 ح12.

أقدم مركز للعبادة
األرض  وجه  عىل  ُبني  مركز  وأقدم  أول  إن 
الكعبة  هو  الناس  وهداية  تعاىل  اهلل  لعبادة 
كام   ،ابراهيم قواعدها  رفع  التي  املرشفة 
ُوِضَع  َبْيٍت  َل  َأوَّ ﴿إِنَّ  املباركة:  اآلية  يف  جاء 
ْلَعامَلنَِي﴾ لِّ َوُهًدى  ُمَباَركًا  َة  بَِبكَّ َللَِّذي   لِلنَّاِس 
األماكن  إقامة  أن  املؤكد  ومن  عمران96،  آل 

 إبراهيم اهلل  نبي  زمن  يف  تبدأ  مل  العبادية 
بل كانت منذ خلق اإلنسان عىل ظهر األرض 
إِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  ﴿َوإِْذ  الكريمة:  اآلية  بدليل 
نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك  اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيُل َربَّ
ِميُع اْلَعِليُم﴾ البقرة127، فالقواعد التي  َأنَت السَّ
موجودة  كانت   وإسامعيل إبراهيم  رفعها 
منذ زمن آدم وجعلها اهلل تعاىل بيته احلرام 
ثم أمره وولده أن يطوفوا حوله، فقد ورد عن 
آدم  إىل   جرئيل اهلل  بعث   :اهلل رسول 
وحواء، فقال هلام ابنيا يل بيتا فخط جرئيل 
فجعل آدم حيفر وحواء تنقل، حتى أجابه املاء، 
بناه  فلام  آدم،  يا  حسبك  حتته:  من  نودي  ثم 
له:  وقيل  به،  يطوف  أن  إليه  تعاىل  اهلل  أوحى 
أنت أول الناس، وهذا أول بيت، ثم تناسخت 
تناسخت  ثم   ،نوح حجه  حتى  القرون 
منه.  القواعد   إبراهيم رفع  حتى   القرون 

كنز العامل ج12 ص213.

الكريم،  القرآن  من  ذلك  يؤيد  ما  وهناك 
إيِنِّ  نَا  بَّ ﴿رَّ  :إبراهيم لسان  عىل  جاء  فقد 
ِعنَد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  بَِواٍد  تِي  يَّ ُذرِّ ِمن  َأْسَكنُت 
اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة  نَا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ َبْيتَِك امْلَُحرَّ
الثََّمَراِت  َن  مِّ َواْرُزْقُهم  إَِلْيِهْم  هَتِْوي  النَّاِس  َن  مِّ
الكعبة  فبناء  إبراهيم37،  سورة  َيْشُكُروَن﴾  ُهْم  َلَعلَّ
وابنه  إبراهيم مع زوجته  سابق عىل جميء 

الرضيع إىل مكة.
الكعبة واألصنام

بعد أن كان البيت قد أقيم لعبادة اهلل وحده ال 
الكعبة  فوق  من  تسقط  أن  بد  فال  له،  رشيك 
الرشك  مظاهر  كل  من  وُيطّهر  األصنام،  كل 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  لغري  والعبودية  الوثنية  و 
هذا  كان  فإذا  للتوحيد،  صادقًا  رمزًا  ويبقى 
كالبول  القذارات،  التطهر من  يتناول  التطهري 
يف  أظهر  فهو  األخرى،  والنجاسات  والدم 
الرشك  ورجس  الشيطان  رجس  من  التطهري 
لتوحيد  املبارك  البيت  ذلك  فرمزية  ونجسه، 

التعظيم  يكون  أن  تقتيض  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
كله هلل سبحانه وتعاىل وخيلو من تعظيم غريه.

الذي  العهد  أن  يف  املؤرخون  ذكر  لذلك 
قبائل  معظم  عىل  والكفر  الرشك  فيه  طغى 
 إبراهيم دين  فيه  وُنيس  العربية  اجلزيرة 
لعبادة  كمركز  املعظمة  الكعبة  استخدام  تم 
أن  حتى  بذلك  املتعلقة  والطقوس  األصنام 
داخلها كان مليئًا باألصنام الرئيسية التي كان 

يقدسها العرب مثل ُهبل والالت والعزى.
فتح  أن  إىل  احلال  هذا  عىل  الكعبة  بقيت 
املسلمون مكة ودخل النبي حممد واإلمام 
باآلية   حممد النبي  وتلفظ  الكعبة   عيل
التالية من سورة اإلرساء اآلية 81: ﴿َوُقْل َجاَء 
َزُهوقًا﴾،  َكاَن  اْلَباطَِل  إِنَّ  اْلَباطُِل  َوَزَهَق  احْلَقُّ 
األصنام   عيل اإلمام  مع  حطم  وبعدها 
أن  للناس  إشارة  ذلك  وكان  فيها  املوجودة 
االنتصار عىل الباطل ورموزه ال يكون إال مع 

.أهل البيت
أمساء البيت احلرام

هذه  و  هبا،  ُتعَرُف  أسامء  عدة  فة  امُلرشَّ للكعبة 
والروايات  الكريم  القرآن  يف  وردت  األسامء 

نذكر بعضها:
1- الكعبة:

: ﴿َجَعَل اهللُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت  • قال اهلل عزَّ و َجلَّ
َواهْلَْدَي  احْلََراَم  ْهَر  َوالشَّ لنَّاِس  لِّ ِقَياًما  احْلََراَم 
يِف  َما  َيْعَلُم  اهللَ  َأنَّ  لَِتْعَلُموْا  َذلَِك  َواْلَقاَلِئَد 
ٍء  يَشْ بُِكلِّ  اهللَ  َوَأنَّ  األَْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ

َعِليٌم﴾ املائدة97.
 2- البيت:

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس  • قال َعزَّ ِمْن قائل: ﴿إِنَّ َأوَّ
ْلَعامَلنَِي﴾ آل عمران96. َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّ َللَِّذي بَِبكَّ

 3- البيت العتيق:
َوْلُيوُفوا  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوا  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  اهلل  قال   •

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾ احلج29. ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ
البيت  سمي  مل  له:  قلت   :جعفر أيب  عن 
العتيق؟ قال: هو بيت حر عتيق من الناس، مل 

يملكه أحد الكايف: ج4 ص189.
4- البيت احلرام: 

ِذيَن آَمنُوْا الَ حُتِلُّوْا َشَعآِئَر  َا الَّ قال تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
نَي اْلَبْيَت احْلََراَم﴾ املائدة2.  اهللِ ... آمِّ

احْلََراَم  اْلَبْيَت  اْلَكْعَبَة  اهللُ  ﴿َجَعَل  تعاىل:  وقال 
َواْلَقاَلِئَد  َواهْلَْدَي  احْلََراَم  ْهَر  َوالشَّ لنَّاِس  لِّ ِقَياًما 
اَمَواِت َوَما  َذلَِك لَِتْعَلُموْا َأنَّ اهللَ َيْعَلُم َما يِف السَّ

ٍء َعِليٌم﴾ املائدة97. يِف األَْرِض َوَأنَّ اهللَ بُِكلِّ يَشْ
مل  ملا سئل:   الصادق اهلل  عبد  أيب  عن  ورد 
عىل  حّرم  ألنه  قال:  احلرام؟  اهلل  بيت  سمي 

املرشكني أن يدخلوه الوسائل: ج13ص236.
5- بيت اهلل:

اآلية  وعّرت  اهلل،  بيت  بأهنا  الكعبة  وصفت 
إِْبَراِهيَم  إىَِل  َوَعِهْدَنا   ...﴿ "بيتي"  ب   الكعبة  عن 
َواْلَعاِكِفنَي  اِئِفنَي  لِلطَّ َبْيتَِي  َرا  َطهِّ َأن  َوإِْساَمِعيَل 

ُجوِد﴾البقرة125.  ِع السُّ كَّ َوالرُّ
6- البيت املحرم:

تِي  يَّ نَا إيِنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ قال َجلَّ َجالُله: ﴿رَّ
نَا  َربَّ ِم  امْلَُحرَّ َبْيتَِك  ِعنَد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  بَِواٍد 
َن النَّاِس هَتِْوي  اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ لُِيِقيُموْا الصَّ
ُهْم َيْشُكُروَن﴾  َن الثََّمَراِت َلَعلَّ إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ

إبراهيم37.

بيت أألمان
املوحدون  إليه  يتجه  مركزاً  الكعبة  كانت  ملا 
وروحية  جسمية  لعودة  حمل  فهي  عام،  كل 
كانت  هنا  ومن  األوىل،  والفطرة  التوحيد  إىل 
َمَثاَبًة  اْلَبْيَت  َجَعْلنَا  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قوله  يف  مثابة 
معنى  تتضمن  "مثابة"  وكلمة  َوَأْمنًا﴾  لنَّاِس  لِّ
ـ وهو  اإلنسان  بيت  الراحة واالستقرار، ألن 
حمل عودته الدائم ـ مكان للراحة واالستقرار، 
"أمنا" التي تيل كلمة  وهذا املعنى تؤكده كلمة 
أنه  توضح  "للناس"  وكلمة  اآلية.  يف  "مثابة" 
الشعوب  ولكل  العاملني،  لكل  عام  ملجأ 
املحرومة، وهذه الصفة للبيت هي يف احلقيقة 
استجابة ألحد مطالب إبراهيم من ربه كام 
ِمن  َأْسَكنُت  إيِنِّ  نَا  بَّ ﴿رَّ املباركة:  اآلية  يف  ورد 
نَا  ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك امْلَُحرَّ يَّ ُذرِّ
َن النَّاِس هَتِْوي  اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ لُِيِقيُموْا الصَّ
ُهْم َيْشُكُروَن﴾  َن الثََّمَراِت َلَعلَّ إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ

إبراهيم37.

إبعاد  واإلسالم وضع األحكام املشددة بشأن 
واشتباك  نزاع  كل  عن  املقدسة  األرض  هذه 
وحرب وإراقة دماء، وليس أفراد البرش آمنني 
آمنة  والطيور  احليوانات  بل  فحسب،  هناك 
أيضًا يف هذه البقعة، وال حيق ألحد أن يمسها 
والرصاع  بالنزاع  دوما  يعج  عامل  ويف  بسوء، 
له  يكون  أن  اآلمن  املركز  هذا  مثل  يستطيع 
األثر العميق يف حل املشاكل وفض النزاعات.
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قال أمير المؤمنين: )كيف يجد حالوة اإليمان من يسخطه الحق؟(

إىل  يميل  النقية  السليمة  بفطرته  اإلنسان  إن 
حيمله  من  كان  لو  حتى  الباطل  وينكر  احلق 
بكر  أيب  بن  حممد  كان  وقد  إليه  الناس  أقرب 
وإحقاقها  والنقية  السليمة  الفطرة  هلذه  مثاالً 
التي  الصعبة  الظروف  العديد من  للحق رغم 
مسايرة  عىل  أحيانًا  وجتره  اإلنسان  هبا  يمر 
الباطل حتى ولو كان عىل حساب إعالء كلمة 

احلق.
: امسه وكنيته ووالدته

أيب  بن  اهلل  عبد  بكر  أيب  بن  القاسم، حممد  أبو 
قحافة التيمي )رضوان اهلل عليه(، ولد يف املدينة 
)بذي احلليفة( يف اليوم اخلامس والعرشين من 
شهر ذي القعدة من السنة العارشة للهجرة يف 

اليوم الذي خرج فيه النبي حلجة الوداع. 
ُأّمه :

تزّوجها  اخلثعمية،  ُعميس  بنت  أسامء  السّيدة 
معه  وهاجرت   ،طالب أيب   بن  جعفر 
مؤتة  معركة  يف  استشهاده  وبعد  احلبشة،  إىل 
تزّوجها أبو بكر، فولدت له حممدًا يف طريقهم 
تزّوجها  موته  وبعد  الوداع،  حجة  يف  مكة  إىل 
اإلمام أمري املؤمنني، فانتقلت إىل بيته مع 
ولدها حمّمد الذي كان يومئٍذ ابن ثالث سنني 

.فنشأ حتت رعاية أمري املؤمنني
نشأته وجوانب من حياته :

 تربى ونشأ حممد بن أيب بكر يف بيت عيل
أمري  بربيب  لقب  ولذا  أوالده،  من  كواحد 

املجمعني  من   املفيد الشيخ  عّده  املؤمنني. 
عثامن،  قتل  بعد  وإمامته   عيل خالفة  عىل 
يف  أمرائهم  ومن  اخلميس،  رشطة  من  وكان 

الكوفة. 
صفني  معركة   املؤمنني أمري  مع  شهد 
توىّل  ثم  اجليش،  قادة  من  فيها  وكان  واجلمل 
أمره  بعدما  ُأخته-  -باعتبارها  عائشة  إعادة 
فال  بأختك،  شأنك  له:  قائاًل  بذلك  اإلمام 
وعندما  ص189،  املناقب:   سواك أحد  منها  يدنو 
هبودجها  عائشة  أخته  احتمل  الليل  أقبل 
وأدخلها البرصة وأنزهلا دار عبد اهلل بن خلف 
اخلزاعي، ضيفة عند صفيًة بنت احلرث بن أيب 
 املؤمنني أمري  من  بأمر  أعادها  ثم  طلحة، 
إىل املدينة املنورة برفقة أربعني امرأة متنكرات 

بزّي ثياب الرجال حرسًا هلا.
واليته ملصر :

عّينه اإلمام عيل واليًا عىل مرص، بعد واليه 
األول عليها قيس بن سعد بن عبادة األنصاري 
نّصه:  ما  مرص  أهل  إىل   كتابه يف  وجاء 
أمريكم،  حمّمد  مؤازرة  مرص  أهل  أحسنوا 
 ،واثبتوا عىل طاعتكم تردوا حوض نبّيكم
يرضيهاألمايل: ص269،  ما  وإّياكم عىل  اهلل  أعاننا 
شهر  من  عرش  اخلامس  اليوم  يف  ذلك  وكان 

رمضان املبارك من عام 37هـ.
 وقد ورد يف هنج البالغة أن أمري املؤمنني
توليته  بخصوص  بكر  أيب  بن  حممد  إىل  أرسل 

هَلُْم  َفاْخِفْض  فيه:  جاء  كتابًا  مرص  عىل 
َجنَاَحَك وَألِْن هَلُْم َجانَِبَك واْبُسْط هَلُْم َوْجَهَك 
وآِس َبْينَُهْم يِف اللَّْحَظِة والنَّْظَرِة َحتَّى ال َيْطَمَع 
ِمْن  َعَفاُء  الضُّ َيْيَأَس  هَلُْم وال  َحْيِفَك  يِف  اْلُعَظاَمُء 
َمْعرَشَ  ُيَساِئُلُكْم  َتَعاىَل  اهللَ  َفإِنَّ  َعَلْيِهْم  َعْدلَِك 
واْلَكبرَِيِة  َأْعاَملُِكْم  ِمْن  ِغرَيِة  الصَّ َعِن  ِعَباِدِه 
َأْظَلُم  َفَأْنُتْم  ْب  ُيَعذِّ َفإِْن  وامْلَْسُتوَرِة  والظَّاِهَرِة 
َد ْبَن َأيِب  وإِْن َيْعُف َفُهَو َأْكَرُم ... واْعَلْم َيا حُمَمَّ
ْيُتَك َأْعَظَم َأْجنَاِدي يِف َنْفيِس َأْهَل  َبْكٍر َأينِّ َقْد َولَّ
َنْفِسَك وَأْن  َأْن ُتَالَِف َعىَل  َفَأْنَت حَمُْقوٌق  ِمرْصَ 
ُتنَافَِح َعْن ِدينَِك وَلْو مَلْ َيُكْن َلَك إاِل َساَعٌة ِمَن 
ْهِر وال ُتْسِخِط اهللَ بِِرَضا َأَحٍد ِمْن َخْلِقِه َفإِنَّ  الدَّ
يِف  َخَلٌف  اهللِ  ِمَن  وَلْيَس  ِه  َغرْيِ ِمْن  َخَلفًا  اهللِ  يِف 
ْل  ِت هَلَا وال ُتَعجِّ الَة لَِوْقتَِها امْلَُؤقَّ ِه َصلِّ الصَّ َغرْيِ
الْشتَِغاٍل  َوْقتَِها  َعْن  ْرَها  ُتَؤخِّ وال  لَِفَراٍغ  َوْقَتَها 
 َتَبٌع لَِصالتَِك َعَمِلَك  ِمْن  َأنَّ ُكلَّ يَشْ ٍء  واْعَلْم 

هنج البالغة: ص383، رقم27.

من أوالده :
1- القاسم من ثقات أصحاب اإلمامني زين 
فقهاء  )أحد   ،الباقر واإلمام  العابدين 
املّتفق عىل علمه وفقهه بني املسلمني(،  املدينة 
وابنته ُأّم فروة فاطمة زوجة اإلمام الباقر، وُأّم 

.اإلمام الصادق
.2- جابر من أصحاب اإلمام زين العابدين 



ام
إلم

ل ا
حو

ال 
رج

ام
إلم

ل ا
حو

ال 
رج

1617 بيوت املتقنيـ  العدد )14( لشهر ذي القعدة 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )14(  لشهر ذي القعدة 1435 هـ

قال أمير المؤمنين: )كيف ينفصل عن الباطل من لم يتصل بالحق؟(
من أقوال األئّمة  فيه :

1- قال اإلمام عيل :حمّمد ابني من صلب 
أيب بكر بحار األنوار: ج42، ص162.

كان   :الصـادق اإلمـام  قـال   -2
بكـر،  أيب  ابـن  وحمّمـد  يـارس،  بـن  عـاّمر 
وجـل عـّز  اهلل  ُيعـى  أن  يرضيـان   ال 

هامش وسائل الشيعة: ج20، ص308.

3- قال اإلمام الصادق :ما من أهل بيت 
إاّل ومنهم نجيب من أنفسهم، وأنجب النجباء 
 بكر أيب  ابن  حمّمد  منهم  سوء،  بيت  أهل  من 

هامش وسائل الشيعة: ج20، ص308.

بن  فمحّمد   :الصادق اإلمام  قال   -4
بنت  أسامء  ُأّمه  قبل  من  النجابة  أتته  بكر  أيب 

ُعميس االختصاص: ص70.
يوم  كان  إذا   :الكاظم اإلمام  قال   -5
القيامة نادى مناٍد: أين حواريي حممد بن عبد 
اهلل رسول اهلل، الذين مل ينقضوا العهد ومضوا 
ثم  ذر،  وأبو  واملقداد  سلامن  فيقوم  عليه؟ 
أيب طالب ويص  بن  أين حواريي عيل  ينادي: 
حممد بن عبد اهلل رسول اهلل؟ فيقوم عمرو 
وميثم  بكر  أيب  بن  وحممد  اخلزاعي  احلمق  بن 
القرين وأويس  أسد  بني  موىل  التامر  حييى   بن 

بحار األنوار: ج22، ص342.

من أقوال العلماء فيه :
1- قال ابن أيب احلديد املعتزيل )ت:656هـ(: 
)كان حمّمد من نّساك قريش( رشح هنج البالغة: ج6.

2- قال العاّلمة احليّل: )جليل القدر، عظيم 
األقوال:  خالصة   )عيل خواص  من  املنزلة، 

ص236.

 :الشاهرودي النامزي  عيل  الشيخ  قال   -3
ومن   املؤمنني أمري  حواريي  من  )هو 
خواصه، من األصفياء ومن السابقني املقربني، 
أنجب  وهو  املنزلة،  عظيم  القدر،  جليل 
النجباء من أهل بيت سوء أتته النجابة من قبل 
أمه أسامء بنت عميس...( مستدرك علم رجال احلديث: 

ج6، ص374.

استشهاده )رضوان اهلل عليه( :
الرابع  يف    بكر  أيب  بن  حمّمد  استشهد 
العمر  من  له  وكان  38هـ،  صفر  من  عرش 
ثامن وعرشون سنة، عىل يد معاوية بن ُحَديج 

الكندي عطشانًا، بأمر من معاوية بن أيب سفيان 
املاء  وعمرو بن العاص، وقد طلب أن يسقيه 
فقال له معاوية: ال أسقاين اهلل إن سقيتك قطرة 
وأنت  بكر  أيب  ابن  يا  ألقتلنّك  واهلل  أبدًا،... 

ظمآن، ويسقيك اهلل من احلميم والغسلني. 
النّساجة، ليس  اليهودية  ابن  يا  فقال له حممد: 
يسقي  اهلل  إىل  ذلك  إنام  إليك...،  اليوم  ذلك 
وقرناؤك  أنت  وهم  أعداءه،  ويظمئ  أولياءه 
يف  سيفي  كان  لو  واهلل  وتوّليته،  توالك  وَمن 

يدي ما بلغتم مني ما بلغتم.
أصنع  ما  أتدري  حديج:  بن  معاوية  له  فقال 
بك؟ أدخلك جوف هذا احلامر امليت ثم أحرقه 
عليك بالنار، وكان يف املغارة جيفة محار ميت.

قال: إن فعلتم ذلك يب فطاملا فعلتم ذلك بأولياء 
اهلل، وأيم اهلل إين ألرجو أن جيعل اهلل هذه النار 
اهلل  جعلها  كام  وسالمًا،  بردًا  هبا  توفني  التي 
وعىل  عليك  جيعلها  وأن  خليله،  إبراهيم  عىل 
أوليائك كام جعلها عىل نمرود وأوليائه، وإين 
ألرجو أن حيرقك اهلل وإمامك بنار َتَلّظى، كّلام 

َخَبْت زادها اهلل عليكم سعريًا.
فقّدمه ورضب  بن حديج،  معاوية  ثم غضب 
بالنار،  وأحرقه  محار  جوف  يف  ألقاه  ثم  عنقه، 
فلاّم بلغ ذلك اخلر عائشة أخته، جزعت عليه 
صالة  كّل  يف  تقنت  وصارت  شديدًا،  جزعًا 
سفيان  أيب  بن  معاوية  )قاتليه(  عىل  تدعو 
حديج. بن  ومعاوية  العاص  بن   وعمرو 

راجع بحار األنوار: ج33، ص561.

الفذة يف احلوار  الشخصّية  جتّلت مالمح تلك 
الذي جرى بني حممد وبني آرسه، فلم هَيْن ومل 
حيزن، بل ظّل شاخمًا أبيًا، حتى قتلوه، وُدفن يف 

القاهرة، وقره معروف ُيزار.
وهذا دليل عىل أن ال قدسية للصحابة فيام بينهم 
املتأخرون  ابتدعه  )القداسة(  أمر  هذا  وإنام 
من  منهم  يصدر  ما  كل  عىل  الرشعية  إلضفاء 
 .أفعال وأقوال خمالفة لسنة النبي وأهل بيته
كانت  أخيها،  عىل  عائشة  حزن  مقابل  ويف 
أخت  سفيان  أيب  بنت  حبيبة  أم  رضهتا  فرحة 
للشامتة  أسلوبًا  بكيدها  ابتكرت  فقد  معاوية، 

بمقتل حممد!
)ملا  ص757:  ج2،  للثقفي:2  الغارات  ففي 

سامل  مواله  مع  املدينة  إىل  خره  ووصل  قتل 
رجال  اجتمع  داره  به  ودخل  قميصه،  ومعه 
ونساء! فأمرت أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج 
النبي بكبش فُشِوَي، وبعثت به إىل عائشة 
تأكل  فلم  أخوك!  ُشِوَي  قد  هكذا  وقالت: 
ورواه  ماتت!(   حتى  شواء  ذلك  بعد  عائشة 

الدمريي يف احليوان:404/1. 
ويف الغارات أيضًا:1 ج1، ص287: )حلفت 
عائشة ال تأكل شواًء أبدًا ، فام أكلت شواًء بعد 
قط  عثرت  وما  باهلل!  حلقت  حتى  حممد  مقتل 
إال قالت: تعس معاوية بن أيب سفيان وعمرو 

بن العاص ومعاوية بن حديج(. 
الدنيا  أقامت  عائشة  أن  ذكروا  املؤرخني  إن 
بل  قتله  عىل  وحرضت  عثامن  عىل  وأقعدهتا 
ذلك  تصنع  مل  عائشة  نجد  لكن  بكفره،  أفتت 
ومل حُترض عىل معاوية، كام فعلت مع عثامن، 
وهو  واحد  هبدف  الشرتاكهام  إال  ذاك  وما 

.عداوهتام ألهل بيت النبي
تأبينه :

أّبنه  ما  والتجليل  اإلكرام  من    حسبه 
وتأّسف،  عليه  وتلّهف   عيل اإلمام  به 
فلقد  قال:  حيث  عليه،  وأثنى  إليه،  وتشّوق 
البالغة: ص98،  هنج   ربيبًا إيّل حبيبًا، وكان يل  كان 
فعند اهلل نحتسبه ولدًا ناصحًا،  رقم68، وقال: 

وعاماًل كادحًا، وسيفًا قاطعًا، وركنًا دافعًا هنج 
البالغة: ص408، رقم35. 

حّتى  عليه   املؤمنني أمري  حزن  ولقد 
ألمري  فقيل  وجهه،  يف  وتبنّي  فيه،  ذلك  رؤي 
بن  حمّمد  عىل  جزعَت  لقد   :املؤمنني
املؤمنني؟  أمري  يا  شديدًا  جزعًا  بكر  أيب 
وكان  ربيبًا،  يل  كان  إّنه  يمنعني!  وما  قال: 
 ولدا أعّده  والدًا،  له  وكنت  أخًا،   لبنّي 

بحار األنوار: ج33، ص566. 

ومن خالل كالم املعصوم والذي هو ال حيايب 
الئم...  لومة  اهلل  يف  تأخذه  وال  جيامل  وال 
نعرف قدر ومنزلة حممد بن أيب بكر وما له من 

الشأن العظيم والرفعة والدرجة.
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قال أمير المؤمنين: )كيف يتخلص من الحرص من ال يصدق توكله؟(

َيْأُتوَك  بِاحْلَجِّ  النَّاِس  يِف  ْن  ﴿َوَأذِّ تعاىل:  قال 

ِرَجاالً َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق 

اٍم  َأيَّ يِف  اهللَِّ  اْسَم  َوَيْذُكُروا  هَلُْم  َمنَافَِع  لَِيْشَهُدوا 

األَْنَعاِم  هَبِيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  َما  َعىَل  َمْعُلوَماٍت 

َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي﴾ احلج:27.
الفرائض  أكر  أحد  هو  احلّج  أّن  يف  الشّك 
وأفضل  الدين،  شعائر  وأعظم  اإلسالمية، 
األعامل التي ُيراد هبا التقّرب إىل اهلل تعاىل، وهو 
ركٌن من أركان الدين، وتركه ـ مع االعرتاف 
أصل  إنكار  أن  كام  كبرية  معصية  ـ  بثبوته 

الفريضة ـ إذا مل يكن مستندًا إىل شبهة ـ كفر.
الكبري،  اإلسالمي  املؤمتر  ذلك  واحلج 
فيها  تشرتك  التي  الرائعة  اإليامنية  والتظاهرة 
يف  والقوميات  والطبقات،  الفئات  خمتلف 
يرددون  واحدة،  أرض  وعىل  واحد،  موعد 
واحدًا،  شعارًا  ويامرسون  واحدًا،  هتافًا 
عن  اإلعالن  وهي  واحدة،  لغاية  ويتجهون 
كل  من  والتحرر  وحده،  هلل  والوالء  العبودية 
آثار الرشك واجلاهلية، بطريقة مجاعية، تؤثر يف 
بوحي  واألحاسيس  املشاعر  وتشبع  النفس، 

من اإليامن، ومداليل التوحيد.
الكريم، واألحاديث  القرآن  واحلج كام رصح 

اهلل  إىل  وتقربًا  عبادة  كونه  جانب  إىل  الرشيفة 
وفوائد  اجتامعية،  منافع  فيه  فإن  سبحانه، 
ثقافية، واقتصادية، وسياسية، وتربوية، تساهم 
وعيه  يف  وتزيد  اإلسالمي،  املجتمع  بناء  يف 
وتنشيط  مشاكله،  حل  يف  وتساهم  وتوجيهه، 

مسريته.
مظاهر  أروع  املسلمون  يشهد  احلج  ففي 
اإلنسانية،  واألخوة  والتواضع،  املساواة، 
أسباب  وخلع  واألزياء،  الفوارق  بإلغاء 
باللباس  والظهور  االجتامعي..،  الظهور 
العبادي املوحد )لباس اإلحرام(، حيث حيس 
وباألخوة  اإلنساين..،  النوع  بوحدة  اجلميع 

واملساواة.
األرض،  وحدة  املسلمون  يستشعر  احلج  ويف 
إسقاط  عملية  يف  ويسامهون  البرش،  ووحدة 
واألطامع  األنانيات  صنعتها  التي  احلدود 
والقومية،  اإلقليمية،  هي:  والتي  البرشية 

والعنرصية...
ويف احلج إعداد وتربية لسلوك الفرد ونوازعه، 
ففي احلج يتعود احلاج الصر، وحتمل املشاق، 
والتواضع،  اللطف،  من  اخللق،...  وحسن 
والتعاطف،  والكرم  املحادثة،  وحسن  واللني 
والغيبة، واخلصومة،  الكذب،  واالمتناع عن: 

والتكر... الخ، وهكذا شاء اهلل أن يكون احلج 
والتوجيه،  للرتبية  وموساًم  للعبادة..  حمرابًا 
االجتامعية  املصالح  وحتقيق  للمنفعة  وجماالً 

لإلنسان.
واعلم أن للحج وهو الركن اخلامس من أركان 
أن  احلّج  عزم  مَلن  ينبغي  كثرية  آدابًا  اإلسالم، 
ُنُسَكه  يراعيها وأن حيرص عليها، حّتى يؤّدي 
مرورًا  ه  حجُّ ويكون  املرشوع،  الوجه  عىل 
أثناء  وآداب  الّسفر،  قبل  آداب  منها  متقّباًل، 

الّسفر، وآداب أثناء تأدية أعامل احلّج.
آداب قبل السفر :

وهي أمور كثرية نذكر منها:
 :النبي عن  ورد  فقد  النية:  إخالص   -1
امللوك  حج  فيه  يكون  زمان  الناس  عىل  يأيت 
املساكني  وحج  جتارة،  األغنياء  وحج  نزهة، 

مسألة التهذيب، الشيخ الطويس: 462/5 ح1613.
2- تعلم املناسك: كي يؤدهيا بشكل صحيح، 
فإهنا  مناسككم  تعلموا   :اهلل رسول  قال 

من دينكم الفردوس: 43/3.
إذا   :اهلل رسول  فعن  املال:  تطهري   -3
خرج الرجل حاّجًا بنفقٍة طيبٍة، ووضع رجله 
كان  إذا  اجلمل  ُكوِر  ركاُب  )الغرز:  الغرز  يف 
ج(  للرسَّ الركاب  وقيل:  خشب،  أو  جلٍد  من 

الحـج آداب 
                  إلــى بيــت اهلل الحـــرام
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قال أمير المؤمنين: )كيف يملك الورع من يملكه الطمع؟(
فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناٍد من السامء: 
لبيك وسعديك زاُدك حالل وراحلُتك حالل، 
ك مرور غري مأزور، وإذا خرج بالنفقة  وحجُّ
لبيك،  فنادى:  الغرز،  يف  رجله  فوضع  اخلبيثة 
سعديك،  وال  لبيك  ال  السامء:  من  مناٍد  ناداه 
مأزور  وحجك  حرام،  ونفقتك  حرام  زاُدك 

غري مرور من ال حيرضه الفقيه: ج2، هامش ص216.
فعن  بالسفر:  املؤمنني  إخوانه  إعالم   -4
سفرًا  أراد  إذا  املسلم  عىل  حق   :النبي
أن  َقِدم  إذا  ُيعلم إخوانه وحق عىل إخوانه  أن 

يأتوه الوسائل: 174/2.
5- الوصية عند الخروج: خصوصًا بالحقوق 
 :الصادق الخبر عن اإلمام  الواجبة، ففي 

من ركب راحلته فليوِص الوسائل: 369/11.
السفر  افتتاح  عند  تيسر:  بما  التصدق   -6

ليشتري سالمته بها.
آداب أثناء السفر :

اإلمام  فعن  للحج:  اخلروج  عند  الدعاء   -1
تريد  بيتك  من  خرجت  إذا   :الصادق
الفرج،  دعاء  فاْدُع  اهلل  شاء  إن  والعمرة  احلج 
وهو: )ال إَلَه إال اهللُ احلليُم الكريُم، ال إلَه إال 
السامواِت  ربِّ  اهللِ  سبحاَن  العظيُم،  العيلُّ  اهللُ 
العرِش  الْسبِع، وربِّ  األرضنَي  السْبِع، وربِّ 
قل:  ثمَّ  العاملني(،  ربِّ  هللِ  واحلمُد  العظيِم، 
ومن  عنيد،  جّباٍر  ُكلِّ  من  جارًا  يل  كن  )اللَُّهمَّ 
ُكلِّ شيطاٍن مريد(، ثم قل: )بسم اهللِ دخلُت، 
إيّن  اللَُّهمَّ  اهللِ،  سبيل  ويف  خرجُت،  اهللِ  وبسم 
فإذا  وعجلتي...إلخ(،  نسياين  يدي  بني  ُم  ُأقدِّ
التهيؤ  عند  -أي  الركاب  يف  رجلَك  جعلت 
غريها-  أو  سيارة  من  النقل  وسيلة  لركوب 
فقل: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، بسم اهللِ واهللُ 
إذا  -أي  راحلتك  عىل  استويت  فإذا  أكُر(، 
واسطة  من  موضعك  يف  اجللوس  بك  استقر 
النقل- واستوى بك حمملك فقل: )احلمُد هللِ 
ومنَّ  الُقرآن،  وعلَّمنا  لإلسالِم،  هدانا  الذي 
راجع   )...وآله عليه  اهلل  صىّل  بمحّمٍد  علينا 

الكايف: ج4، ص284.

2- ُحْسن اخُللق: قال النبي يف سفر خرج 

فال  واجلوار  اخللق  سّيئ  كان  من  حاّجًا:  فيه 
اإلمام  وعن  ص251،  األخالق:  مكارم   يصحبنا
الطريق  هذا  يسلك  من  يعبؤ  ما   :الباقر
إذا مل يكن فيه ثالُث خصال: ورع حيجزه عن 
وُحْسن  غضَبه،  به  يملُك  وِحْلٌم  اهلل،  معايص 

حبة ملن َصِحبه الكايف: ج4، ص286. الصُّ
 :اهلل رسول  قال  األصحاب:  إعانة   -3
ثالثًا  عنه  اهلل  نّفس  مسافرًا  مؤمنًا  أعان  من 
واآلخرة  الدنيا  يف  وأجاره  كربة،  وسبعني 
يوم  العظيم  كربه  عنه  ونّفس  واهلم،  الغم  من 
يغّص الناس بأنفاسهم، ويف خر آخر حيث 

يتشاغل الناس بأنفاسهم الفقيه: ج2، ص293.
عبد  أليب  قلت  اخلثعمّي:  إسامعيل  وقال 
أصحابنا  ذهب  مّكة  قدمنا  إذا  إّنا   :اهلل
أنت  قال:  متاعهم،  أحفظ  ويرتكوين  يطوفون 

أعظمهم أجرًا الكايف: ج4، ص545.
4- التحفظ عى النفقة: وعن صفوان اجلاّمل: 
وأنا  أهيل  معي  إّن   :اهلل عبد  أليب  قلت 
َحقوي؟ -احلَقو:  نفقتي يف  فأشّد  احلّج،  ُأريُد 
نعم،  قال:  اجلنب-  من  اإلزار  ومشّد  اخلرَُص 
فإنَّ أيب كان يقول: من قّوة املسافر حفظ 

نفقته الفقيه: ج2، ص280.
آداب عند تأدية أعمال احلج :

اإلمام  عن  احلّج:  قبل  بمّكة  امْلُقام   -1
ُمقام يوم قبل احلج أفضل من   :الصادق

ُمقام يومني بعد احلّج الفقيه: ج2، ص525.
2- الطواف نيابة عن األئمة: عن موسى 
اإلمام  الثاين  جعفر  أليب  قلت  القاسم:  بن 
وعن  عنك  أطوف  أْن  أردت  قد   اجلواد
أبيك، فقيل يل: إنَّ األوصياء ال ُيطاف عنهم، 
.فقال يل: َبل ُطْف ما أمكنك، فإن ذلك جائز

اإلمام  عن  احلّج:  ثواب  يف  الغري  إِشاك   -3
حّجتك  يف  ألفًا  أرشكت  لو   :الصادق
تنقص  أن  غري  من  حجة،  واحد  لكل  لكان 

حّجتك شيئًا الكايف: ج4، ص317.
أنه   الصادق اإلمام  عن  التصدق:   -4
وأراد  نسكه  قىض  إذا  للحاّج،  ينبغي  قال: 
به،  فيتصدق  مترًا  بدرهٍم  يبتاع  أن  خيرج،  أن 

لعّله دخل عليه يف حّجه من  ملا  كّفارة  فيكون 
الكايف: ج4،   حّك أو قملة سقطت أو نحو ذلك
واملرأة  للرجل  ُيستحب   :وعنه ص533، 

أن ال خيرجا من مّكة حتى يشرتيا بدرهم مترًا 
فيصّدقا به، ملا كان منهام يف إحرامهام وملا كان 

يف حرم اهلل عّز وجّل الفقيه: ج2، ص483.
5- شاء اهلدّية: عن اإلمام الصادق :إذا 
بام  أهله  فليأت  سفره  من  فقدم  أحدكم  سافر 
ص459،  ج11،  الشيعة:  وسائل   ...بحجر ولو  تيرس 
ج4،  الكايف:   احلّج من  احلّج  هدّية   :وعنه
ص280، وعنه :اهلدية من نفقة احلّج الكايف: 

ج4، ص280.

من   :اهلل رسول  عن  باملدينة:  اخلتم   -6
يوم  زرته  ذّريتي،  من  أحدًا  زار  أو  زارين، 
القيامة، فانقذته من أهواهلا كامل الزيارات: ص41.

  اهلل رسول  عن   الصادق اإلمام  وعن 
إىل  يزرين  ومل  حاجًا  مكة  أتى  َمن  قال:  أنه 
زائرًا  أتاين  ومن  القيامة  يوم  جفوته  املدينة 
شفاعتي  له  وجبت  ومن  شفاعتي  له  وجبت 

وجبت له اجلنة الكايف: ج4، ص548.
أحدكم  حجَّ  إذا   :الصادق اإلمام  وعن 
 فليختم حّجه بزيارتنا، ألنَّ ذلك من متام احلج

علل الرشايع: ج2، ص459.

جعفر اإلمام  عن  الرجوع:  يف  التعجيل   -7 
نسكه  أحدكم  قىض  إذا   : الصادق 
فلريكب راحلته ويلحق بأهله فإن املقام بمكة 

يقيس القلب علل الرشايع: ج2، ص446.
أبو  قال  كعب:  بن  قثم  عن  البيت:  وداع   -8
احلّج؟  لتدمن  إّنك   :الصادق اهلل  عبد 
بالبيت  عهدك  آخر  فليكن  قال:  أجل،  قلت: 
أن تضع يدك عىل الباب وتقول: )املِسكنُي َعىل 

ْق َعَليه بِاجلنَِّة( الكايف: ج4، ص532. َبابَِك، َفَتصدَّ
مّلا وّدعها وأراد أن خيرج   وإّن أبا عبد اهلل
من املسجد احلرام خّر ساجدًا عند باب املسجد 

طوياًل ثم قام فخرج. راجع الكايف: ج4، ص530. 
آية   :اهلل رسول  فعن  الذنوب:  ترك   -9
من  مقياًم  العبد  عليه  كان  ما  ترك  احلّج  قبول 

الذنوب مستدرك الوسائل: ج10، ص165.
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قال أمير المؤمنين: )كيف يهتدي الضليل مع غفلة الدليل؟(

غزوة بدر الصغرى : 
)4هـ(،  سنة  القعدة  ذي  شهر  من  األول  يف 
أيضًا  وتسمى  الصغرى،  بدر  غزوة  كانت 

)بدر املوعد(، و)بدر الثالثة(. 
ينرصف  أن  أراد  ملا  سفيان  أبا  أن  وذلك 
بدر  وبينكم  بيننا  املوعد  نادى:  أحد  يوم 
ونقتتل،  هبا  نلتقي  احلول  رأس  الصغرى، 
فقال رسول اهلل: نعم إن شاء اهلل، فافرتق 
للخروج،  قريش  وهتيأت  ذلك،  عىل  الناس 
فلام دنا املوعد كره أبو سفيان اخلروج، وقدم 
نعيم بن مسعود األشجعي مكة، فقال له أبو 
أن  قد واعدت حممدًا وأصحابه  إين  سفيان: 
نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عام 
جدب وإنام يصلحنا عام خصب، وأكره أن 
خيرج حممد وال أخرج فيتجرأ علينا، فنجعل 
عمرو  بن  سهيل  لك  يضمنها  فريضة  لك 
اخلروج،  عن  وتعوقهم  املدينة  تقدم  أن  عىل 
سفيان  أيب  بجمع  وأخرهم  املدينة  فقدم 
رسول  فقال  والسالح،  العدة  من  معه  وما 
بيده ألخرجن وإن مل  اهلل: والذي نفيس 
خيرج معي أحد، واستخلف عىل املدينة عبد 
اهلل بن رواحة، ومحل لواءه عيل، وسار 
هلم  ببضائع  وخرجوا  مقاتل،   1500 معه 
وجتارات، وكانت بدر الصغرى جمتاًم جتتمع 
فيه العرب، وسوقًا يقوم هلالل ذي القعدة إىل 

ثامن تلو منه، ثم تتفرق الناس إىل بالدهم. 
القعدة  ذي  هالل  ليلة  بدر  إىل  فانتهوا 
هبا  فأقاموا  اهلالل،  صبيحة  السوق  وقامت 
بمسريهم،  الناس  سمع  وقد  أيام..  ثامنية 
وهم  قريش  يف  مكة  من  سفيان  أبو  وخرج 
مّر  إىل  انتهوا  حتى  فرسًا   50 ومعه   2000
فبدا  الرعب  قلبه  يف  اهلل  ألقى  ثم  الظهران، 
له الرجوع فقال: ارجعوا فإنه ال يصلحنا إال 
عام خصب.. فسمى أهل مكة ذلك اجليش 
يرشبون  خرجوا  يقولون  السويق(،  )جيش 

السويق. 
تعد  أن  هنيتك  قد  أمية:  بن  صفوان  فقال 
القوم، قد اجرتؤوا علينا ورأونا قد أخفناهم. 
من  أحدًا  وأصحابه   اهلل رسول  يلق  ومل 
هلم  وكانت  السوق،  ووافوا  ببدر،  املرشكني 
درمهني،  الدرهم  وأصابوا  فباعوها  جتارات 

وانرصفوا إىل املدينة ساملني غانمني. 
عن  سفريًا  عقيل  بن  مسلم  خروج 

اإلمام احلسني ألهل الكوفة :
املدينة  من   عقيل بن  مسلم  خرج 
أهل  إىل   احلسني اإلمام  رسالة  حاماًل 
الرمحن  اهلل  بسم  فيها:  جاء  والتي  الكوفة، 
من  املأل  إىل  عيل  بن  احلسني  من  الرحيم، 
املؤمنني، أّما بعد: فإّن فالنًا وفالنًا قدما عيّل 

بكتبكم، وكانا آخر رسلكم، وفهمت مقالة 
اهلل  لعّل  فأقبل،  إمام  علينا  ليس  أّنه  جّلكم: 
إليكم  باعث  وإيّن  احلق،  عىل  بك  جيمعنا 
مسلم  أهيل  من  وثقتي  عّمي،  وابن  أخي، 
رأي  اجتمع  قد  أّنه  إيّل  كتب  فإن  عقيل،  بن 
عىل  منكم  والفضل  احلجا  وذوي  ملئكم 
مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأته يف كتبكم، 
تعاىل اهلل  شاء  إن  وشيكًا  عليكم   أقدم 

األخبار الطوال: ص230.

من  التاسع  يف  الكوفة،   مسلم وصل 
شوال سنة60هـ، فنزل يف دار املختار بن أيب 
حّتى  تبايعه،  الناس  وأقبلت  الثقفي،  عبيدة 

بايعه منهم ثامنية عرش ألفًا.
بقدوم   - يزيد  إىل  اخلر  وصل  أن  وما 
لإلمام  الشيعة  ومبايعة   مسلم
بن  اهلل  عبيد  إىل  كتب  حتى   -احلسني
الكوفة،  إىل  يذهب  أن  منه  يطلب  زياد، 
أمام  ويقف  فيها،  الوضع  عىل  ليسيطر 

مسلم وحتّركاته.
املعارضني  ويتوّعد  يتهّدد  أخذ  وصل،  وملا 
عىل  وقبض  يزيد،  حلكومة  والرافضني 
مسلم  يساند  من  وكل  عروة  بن  هاين 
الناس  قلوب  يف  الرعب  انترش  حتى 
إىل  بيعتهم  عن  وتراجعوا  مسلاًم  فخذلوا 
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قال أمير المؤمنين: )كيف يستطيع صالح نفسه من ال يقنع بالقليل؟(

من  التاسع  يف   مسلم استشهد  أن 
الكوفة.  يف  ودفن  هـ،  سنة60  احلّجة  ذي 
ويوم  استشهد  ويوم  ولد  يوم  عليه   فسالم 

يبعث حيًا.
خروج اإلمام الرضا من املدينة 

إىل خراسان : 
سنة  القعدة  ذي  من  والعرشين  اخلامس  يف 
من   الرضا اإلمام  خرج  )200هـ(، 

املدينة إىل مرو. 
الضحاك  أيب  بن  رجاء  بعث  املأمون  وكان 
من   موسى بن  عيل  إشخاص  يف 
املدينة، وأمره أن يأخذ به عىل طريق البرصة 
واألهواز وفارس، وأن ال يأخذ به عىل طريق 
قم، وأمره أن حيفظه بنفسه يف الليل والنهار 

حتى يقدم به عليه. 
قال رجاء: فو اهلل ما رأيت رجاًل كان أتقى هلل 
تعاىل منه وال أكثر ذكرًا هلل يف مجيع أوقاته…

حاله  عن  سألني  املأمون  عىل  به  وردت  فلام 
ليلة  يف  منه  شاهدته  بام  فأخرته  طريقه،  يف 
أيب  بن  يا  يل:  فقال  وإقامته،  وظعنه  وهنارها 
وأعلمهم  األرض  أهل  خري  هذا  الضحاك 
وأعبدهم، فال تر أحدًا بام شاهدته منه، لئال 
يظهر فضله إالّ عىل لساين، وباهلل أستعني عىل 

ما أقوى من الرفع منه واإلساءة به. 
إين  قال:   الرضا اإلمام  عن  وروي 
مجعت  املدينة،  من  يب  اخلروج  أرادوا  حيث 
أسمع،  حتى  عيّل  يبكوا  أن  فأمرهتم  عيايل، 
دينار،  ألف  عرش  أثني  فيهم  فرقت  ثم 
أبدًا عيايل  إىل  أرجع  ال  إين  أما  قلت:   ثم 

اخلرائج واجلرائح: ج1، ص336.

صلح احلديبية : 
القعدة سنة )6هـ(، كان صلح  يف شهر ذي 
احلديبية، وكان رسول اهلل خرج للعمرة 
يف 1600 رجل، وقيل يف 1500 أو 1400، 
عن  املرشكون  فصده  بدنة،   70 معه  وساق 
الدخول إىل مكة، فأقام باحلديبية، وهي من 
مكة عىل 9 أميال مما ييل طرف احلرم، وفيها 

كانت بيعة الرضوان حتت الشجرة. 
عىل  عمرو…فصاحله  بن  سهيل  إليه  وخرج 
موادعة عرش سنني عىل أن ينرصف يف تلك 
مكة  له  فيخلوا  املقبل  العام  يف  ويأيت  السنة، 
وجعلها  باحلديبية،  وحلق  فنحر  أيام،  ثالثة 

عمرة وانرصف إىل املدينة. 
وكان أمري املؤمنني كاتبه يومئذ واملتويل 
 :النبي له  فقال  بخطه،  الصلح  لعقد 
 .الرحيم الرمحن  اهلل  بسم  عيل:  يا  أكتب 
فقال سهيل بن عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك 
يا حممد، فافتحه بام نعرفه، وأكتب: باسمك 

اللهم. 
فقال رسول اهلل ألمري املؤمنني: امح ما 

 .كتبت واكتب: باسمك اللهم
يا  طاعتك  لوال   :املؤمنني أمري  فقال 
 ،رسول اهلل ملا حموت بسم اهلل الرمحن الرحيم

ثم حماها وكتب: )باسمك اللهم(. 
قاض  ما  هذا  اكتب:   :النبي له  فقال 
  .عمرو بن  سهيل  اهلل  رسول  حممد  عليه 
الذي  الكتاب  يف  اجبتك  لو  سهيل:  فقال 
هذا  بالنبوة…إمح  لك  إىل هذا ألقررت  بيننا 
االسم واكتب: هذا ما قاض عليه حممد بن 

عبد اهلل. 
فقال أمري املؤمنني :إنه واهلل لرسول اهلل 

 .…عىل رغم أنفك
.احمها يا عيل :فقال له النبي

فقال: يا رسول اهلل إن يدي ال تنطلق بمحو 
اسمك من النبوة.

رسول  فمحاها   عليها يدي  فضع  له:  قال 
 :املؤمنني ألمري  وقال  بيده،   اهلل
عىل  وأنت  فتجيب  مثلها،  إىل  ستدعى 

 .مضض
بن  عمر  أن  والتاريخ:  السري  أهل  وذكر 
إال  أسلمت  منذ  شككت  ما  قال:  اخلطاب 
إين  مكة،  أهل   اهلل رسول  قاض  يوم 
ألست  اهلل  رسول  يا  له:  فقلت  إليه  جئت 
باملؤمنني؟  ألسنا  فقلت:  بىل،  فقال:  بنبي؟ 

قال: بىل، فقلت له: فعالم تعطي هذه الدنية 
من نفسك؟ فقال: إهنا ليست بدنية، ولكنها 
أنك  وعدتنا  أفليس  له:  فقلت  لك،  خري 
ال  بالنا  فام  قلت:  بىل،  قال:  مكة؟  تدخل 
العام؟  ندخلها  أن  وعدتك  قال:  ندخلها، 
قلت: ال، قال: فسندخلها إن شاء اهلل تعاىل. 
ويف رجوع النبي من احلديبية نزلت عليه 

سورة الفتح. 
وهناك مناسبات أخرى ذكرناها 
نذكرها  السابقة  السنة  يف 

بشكل خمتصر :
بنت  املعصومة  فاطمة  السيد  والدة   -1
اإلمام موسى الكاظم يف األول من شهر 

ذي القعدة سنة 173هـ .
النبي  يد  املعظمة عىل  الكعبة  بناء  2- جتديد 
)عليهام  إسامعيل  وإبنه  اخلليل  إبراهيم 
السالم( بأمر من اهلل َعزَّ وَجلَّ وذلك يف اليوم 

اخلامس من شهر ذي القعدة.
 ،3- والدة اإلمام عيل بن موسى الرضا
 148 سنة  القعدة  ذي  من  عرش  احلادي  يف 

للهجرة.
والعرشين  الثالث  يف  قريظة  بني  غزوة   -4

من ذي القعدة سنة 5 هـ.
5- دحو األرض يف اخلامس والعرشين من 
الرشيفة  الليايل  من  وليلتها  القعدة  شهر ذي 
وللقيام  تعاىل،  اهلل  رمحة  فيها  تنزل  التي 
فيه  ويستحب  جزيل،  أجر  فيها  بالعبادة 

الصوم، وروي أن صومه يعدل 60 شهرًا.
الوداع  حلجة  مكة  إىل   النبي خروج   -6
القعدة  ذي  شهر  من  والعرشين  اخلامس  يف 

احلرام من السنة العارشة للهجرة.
أيب  بكر  بن  حمّمد  القاسم،  أيب  والدة   -7
اهلل عليه( يف  التيمي )رضوان  ُقحافة  أيب   بن 
العارشة  السنة  يف  منه،  والعرشين  اخلامس 

للهجرة بذي احلَُليفة.
  8- شهادة اإلمام حممد بن عيل اجلواد 

يف آخر ذي القعدة سنة 220 للهجرة.
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قال أمير المؤمنين: )كيف تفرح بعمر تنقصه الساعات؟(

ذكر املرحوم النهاوندي يف كتاب )راحة الروح( إن أحد العلامء يقول: إين رأيت يف املنام مجاعة من األموات فرحني وكان يميش خلفهم رجل 
كبري السّن وهو حزين، فسألته عن سبب حزنه؟

قال: إن هؤالء الفرحني يتصدق أهلهم عنهم باخلريات، وأما أنا فال أحد يتصدق يل.
قلت له: أليست لك ذرية تتصدق نيابة عنك؟

قال: بىل يل ولد يعمل عند النهر يف َغْسل األقمشة.
يقول العامل مّلا استيقظت من النوم ذهبت إىل النهر، فرأيت ولد املرحوم يغسل أقمشة عىل حجر وهو يقول: )ضّيق، ضّيق(.

سألته : ماذا تعني هبذه الكلمة ؟
قال: إن رزقي ورزق عائلتي ضّيق وقليل.
قلت له: تصّدق ألبيك املتوىف بيشء قليل.

قال: ال أملك من مال الدنيا شيئًا.
قلت: تصّدق ولو بيشء بسيط جدًا.

فغضب الشاب مني، فأخذ ثالثة غرف من املاء وسكبه عىل جانب النهر، وقال: هيه خريات أليب، وليس عندي أكثر منها.
يف الليلة الثانية رأيت الرجل يف منامي فرحًا مرسورًا، سألته: كيف حالك اآلن؟

قال: إن ذلك املاء القليل الذي سكبه ولدي تصدقًا يل قد نفعني وأزال حزين وجزعي، أرجو من اهلل أن يوّسع عليه من رزقه احلالل.
قلت: إن ذلك املاء مل يكن شيئًا ثمينًا، ومل يكن قد أروى به عطشانًا، ليأتيك أجره وثوابه!

قال: إنه ملا سكب املاء، كانت سمكة صغرية تلفظ أنفاسها األخرية عىل حافة النهر، فوصل إليها ذلك املاء القليل، وأنقذها من املوت، ألنه 
اتصل ذلك املاء بامء النهر، فتسّللْت السمكة إىل النهر، وألجل هذا اخلري الذي صدر عن ولدي، أكرمني اهلل تعاىل، وأنا أدعو اهلل تعاىل أن 

يرزقه خريًا يف دنياه وآخرته.
يقول هذا العامل: مرت شهور قليلة، فوجدت ولده قد بلغ حد الثراء، وصار من كبار األغنياء .

اذكروا موتاكم فهم بحاجة اليكم .





إىل االخوة مرشدي قوافل احلجاج 
سيصدر قريبًا خمطط توضيحي للمشاعر.

تنويه:


