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45 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )اتقوا اهلل الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم(.

بعض  خماطبا   النيب قال  قال:  اهلل،  عبد  بن  جابر  عن 
أصحابه اخُللص: )...إعلموا رمحكم اهلل أن اهلل تقدس امسه 
وجل ثناؤه كان وال كون معه وال شيء سواه، أحدا يف فردانيته 
فردا يف وحدانيته صمدا يف أزليته أزال يف قدمه منشئا ال شيء 
معه، فلما شاء أن خيلق خلقا مبشيته وإرادته خلق نورا وقال لي 
كن فكنت نورا شعشعانيا أمسع وأبصر وأنطق بال جسم وال 
كيفية، ثم خلق مين أخي عليا ومن علي فاطمة ثم خلق مين 
ومن علي ومن فاطمة احلسن واحلسني وخلق منا ومن احلسني 
ابنه عليا، وخلق منه ابنه حممدا، وخلق منه ابنه جعفرا وخلق 
ابنه حممدا،  منه  وخلق  عليا،  ابنه  منه  وخلق  موسى  ابنه  منه 
ابنه  منه  وخلق  احلسن،  ابنه  منه  وخلق  عليا،  ابنه  منه  وخلق 
ومن  مّليت  وُمعزَّ  ُسنين  وحُميي  أميت  ومنجي  وكنيّي  مسّيي 
وعدني ربي أن يظهرني على الدين كله وحيق به احلق ويزهق 
به الباطل ويكون الدين هلل واصبا ... إىل أن قال: وكان 
اهلل اخلالق وحنن املخلوقون واهلل امٌلكّون وحنُن املكّونون واهلل 
نفسه  فهلَّّل  عنه  منفصلون  ال  موصولون  الربية،  وحنن  البارئ 
فهلَّلناه وكربَّ نفسه فكربناه وسبَّح نفسه فسبحناه وقدَّس نفسه 
فقدسناه ومحد نفسه فحمدناه، ومل نزل أنوارا نتعارف ونتناجى 
أنوارا  نعود  وإليه  بدأنا  أزليني موجودين، منه  متباينني  ُمَسمني 
عن  نستكرب  وال  تسبيحه  نسأم  ال  وقدرته  مبشيته  نوره  من 
عبادته، ثم شاء فمد األظّلة وخلق خلقه أطوار املالئكة وخلق 
آدم من  وأخذ من بين  األظلة  واجلان وعّرش عرشه على  املاء 
قالوا  بربكم  ألست  أنفسهم  على  وأشهدهم  ذريتهم  ظهورهم 
بلى شهدنا، وكان يعلم ما يف نفوسهم واخللق أشباح وأرواح يف 
األظلة يبصرون ويسمعون ويعقلون، فأخذ عليهم امليثاق ليؤمنن 
به ومبالئكته وكتبه ورسله ثم جالني هلم وجال عليا وفاطمة 
الذين مسيتهم  احلسني  من  األئمة  والتسعة  واحلسني  واحلسن 
لكم، فأخذ اهلل لي العهد على النبيني مجيعا وهو يف قوله الذي 
أكرمين به جل من قائل )َوِإْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَِّبيِّنَي مَلَا َآَتْيُتُكْم 
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45 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )أخرجوا الدنيا عن قلوبكم قبل أن تخرج منها أجسامكم ففيها احتزمتم ولغيرها خلقتم(.

َمَعُكْم  مِلَا  ٌق  ُمَصدِّ َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ُثمَّ  َوِحْكَمٍة  ِكَتاٍب  ِمْن 
َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َوَلَتْنُصُرنَُّه َقاَل َأَأْقَرْرُتْ َوَأَخْذُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري 
آل  اِهِديَن(  الشَّ ِمَن  َمَعُكْم  َوَأَنا  َفاْشَهُدوا  َقاَل  َأْقَرْرَنا  َقاُلوا 
عمران/81، وقد علمتم أن امليثاق ُأخذ لي على مجيع النبيني 
وإني أنا الرسول الذي ختم اهلل بي الرسل وهو قوله جل وعال 
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَ  مَّ )َما َكاَن حُمَ
النَِّبيِّنَي َوَكاَن اهللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما( األحزاب/40، فكنت 
واهلل فيهم وبقيت بعدهم وُأعطيت ما ُأعطوا، فزادني ربي من 
فضله ما مل يعطه أحدا من خلقه غريي، فمن ذلك أنه أخذ 
النبيني ومل يأخذ ميثاقي ألحد منهم،  امليثاق على سائر  لي 
باإلقرار  أمره  نبيا وال أرسل رسوال إال  َنّبأ  أنه ما  ومن ذلك 
ر أمته مببعثي ورساليت، والشاهُد لي بهذا قوله  بي وأن ُيبشِّ
الَِّذي  اأْلُمِّيَّ  النَّيِبَّ  الرَُّسوَل  َيتَِّبُعوَن  )الَِّذيَن  ملوسى  جل ذكره 
يِل َيْأُمُرُهْم ِباملَْعُروِف  ُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِْنِ َيِ
َباِئَث  ُم َعَلْيِهُم اخْلَ رِّ يَِّباِت َوحُيَ لُّ هَلُُم الطَّ َوَيْنَهاُهْم َعِن املُْنَكِر َوحُيِ
َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َآَمُنوا 
ُهُم  ُأوَلِئَك  َمَعُه  ُأْنِزَل  الَِّذي  النُّوَر  َواتََّبُعوا  َوَنَصُروُه  ُروُه  َوَعزَّ ِبِه 
املُْفِلُحوَن( األعراف/157، وتعلمون أنه ال نيب أمي أرسل رسوال 
غريي ويف اإلنيل قوله عز امسه الذي حكاه فيما أنزله على 
ًرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن  من خطابه ألخي عيسى ابن مريم )َوُمَبشِّ
ُد( الصف/ 6، وتعلمون أنه ما َأرسل رسوال  ُه َأمْحَ َبْعِدي امْسُ
الذي  القيامة  يف  اللواء  منحين  اهلل  وأن  غريي،  أمحد  امسه 
حيمله أخي علي، وآدم ومن بعده حتته يوم القيامة، وأعطاني 
، وأعطاني مفاتيح الدنيا  الشفاعة واحلوض تفضال منه َعليَّ
وكنوزها ونعيمها، فلم أقبل زهدا فيه فعوضين منه مفاتيح 
علي  ربي ألخي  إياه  أعطاني  ما  فجعلت كل  والنار،  اجلنة 
مآب.  وحسن  توالهم  ملن  وطوبى  هلم  فطوبى  منه،  واألئمة 

صحيفة األبرار: ج2 ص141 \ 142. 
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67 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول 1436 هـبيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )أشغلوا أنفسكم بالطاعة وألسنتكم بالذكر وقلوبكم بالرضا فيما أحببتم وكرهتم(.

تذبح عن  اليت  الذبيحة  العقيقة هي: 
املولود، وهي ُسّنة مؤكدة يف اإلسالم 
عّق  فقد   ،حممد النيب  سّنها 
 عن احلسن واحلسني النيب
ما  على  هلل  محد  وهي  بكبشني، 
لسنة  إتباعا  الذرية  نعمة  من  أعطى 

الرسول
وتسميتها العقيقة جاءت من أن العقيقة 
تطلق على شعر اجلنني الذي ينبت له 
هذه  فلما كانت  أمه،  بطن  وهو يف 
املولود  حلق شعر  عند  تذبح  الذبيحة 
الشئ  تسمية  باب  من  عقيقة  مسيت 
باسم املقارن له، وقيل: إن العقيقة هي 

الذبح نفسه؛ ألن عّق لغة هو الَقَطَع.
وهي من املستحبات املؤكدة وقد ورد 

احلث عليها يف روايات  
منها: - ما روى عمر بن يزيد عن أبي 
عبد اهلل قال: مسعته يقول: )كل 
بعقيقته،  القيامة  يوم  مرتهن  امرئ 

والعقيقة أوجب من األضحية(. 
من ال حيضره الفقيه ج3:ص484ح4710

ومنها: ما جاء يف رواية حممد بن مارد 
عن أبي عبد اهلل قال: )سألته عن 
العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم 
ُيسّمي وحيلق رأس املولود يوم السابع، 
فضة  أو  ذهبا  شعره  بوزن  ويتصدق 
ذكرا،  عنه  عّق  ذكرا  كان  فإن 
وإن كان أنثى عّق عنها أنثى(. من ال 
حيضره الفقيه  ج3 ، ص484 ح4715

وفيما يلي مجلة من أحكام العقيقة 
علي  السيد  مساحة  فتاوى   وفق 
احلسيين السيستاني )دام ظله الوارف(
العقيقة  شروط  هي  ما  السؤال: 

ومستحباتها ؟
الجواب:

1- تستحب العقيقة عن املولود ذكرا 
اليوم  يف  تكون  وأن  أنثى،  أو  كان 
السابع، وان تأخر لعذر أو لغري عذر 
مل يسقط، بل لو مل ُيعق عن الصيب 
حتى بلغ وكرب عّق عن نفسه، بل لو 
مل ُيعق عن نفسه يف حياته فال بأس 

أن ُيعق عنه بعد موته. 
2- ويعترب أن تكون من أحد األنعام 
الثالثة: الغنم - ضأنا كان أو معزا - 
والبقر واإلبل، وال يزي عنها التصدق 

بثمنها، نعم يزي عنها األضحية. 
العقيقة  تكون  أن  ويستحب   -3
مسينة، ويف بعض األخبار: )أن خريها 
جتتمع  أن  ويستحب  قيل:  أمسنها(، 
كونها  من  األضحية  شروط  فيها 
سليمة من العيوب وعدم كون سّنها 
أقل من مخس سنني كاملة يف اإلبل 
وأقل من سنتني يف البقر واملعز، وأقل 
من سبعة أشهر يف الضان، ولكن مل 
)إمنا  األخبار:  بعض  ويف  ذلك،  يثبت 
هي شاة حلم ليست مبنزلة األضحية 

يزئ فيها كل شيء(.
غري  من  العقيقة  تقطيع  ينبغي   -4

كسر عظامها. 
منها  القابلة  ختص  أن  يستحب   -5
مشتملة  حصتها  تكون  وأن  بالربع 
تفريق  ويوز  والورك،  الرجل  على 
ومطبوخا، كما يوز  العقيقة حلما 
من  مجاعة  عليها  ويدعى  تطبخ  أن 
املؤمنني، واألفضل أن يكون عددهم 
عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون 

للولد. 
6- يكره أن يأكل منها األب أو أحد 
ممن يعوله وال سيما األم بل األحوط 

وفق فتاوى سماحة آية اهلل العظمى السيد 
علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

أحكامها وآدابها
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67 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول 1436 هـبيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )أحسنوا تالوة القرآن فإنه أنفع من القصص واستشفوا به فإنه شفاء الصدور(.
استحبابا هلا الرتك.

السؤال: ما هي العقيقة وما حكمها 
وملن توزع وهل يأكل منها أهل البيت 
عظام  حكم  وما  كلها  توزع  أم 

العقيقة ؟
للمولود  العقيقة  يستحب  الجواب: 
السابع  اليوم  أن يكون يف  واألفضل 
ويوزع حلمها  ويكره أن يأكل منه 
الوالدان ومن يعيله األب ويستحب أن 

ال يكسر عظامها.
السؤال: ما هي أحكام العقيقة ؟ 

املولود  العقيقة عن  تستحب  الجواب: 
كسٍر  غري  من  تقطيعها  وينبغي 
تفريق حلمها، كما  ويوز  لعظامها 
وُيدعى عليها مجاعة  أن تطبخ  يوز 
من املؤمنني، ويكره أن يأكل منها 
األب أو أحد ممن يعوله وال سيما األم 

بل األحوط استحبابًا الرتك.
السؤال: هل يوز لألوالد األكل من 

عقيقة األم واألب؟
الجواب: يكره أن يأكل منها األب 

أو أحد ممن يعوله والسّيما األم.
السؤال: هل يب عمل العقيقة؟ وإذا 
كان األب يرفض ذلك فما احلكم؟

الجواب: يستحب وليس واجبًا وميكن 
لغري األب أن يعمله.

وقبل  العقيقة  ذحبنا  لو  السؤال: 
تلفت سواء أكان  توزيعها  أو  طبخها 
عن  حينها  هل جتزيء  ال  أم  بتفريط 

االستحباب أم ال؟
الجواب: ال جتزي.

السؤال: هل تصح العقيقة قبل اليوم 
باليوم  يبدأ  االستحباب  أن  أم  السابع 

السابع؟
الجواب: تصح قبله واألفضل يف اليوم 

السابع.
السؤال: هل يب مجع عظام العقيقة 

ودفنها؟
الجواب: ال يب.

السؤال: هل العقيقة يب أن تكون 
األنوثة  ناحية  من  للمولود  مماثلة 
والذكورة ؟ وهل حيرم على الوالدين 
األكل منها ؟ وهل ميكن أن أوصل 

يعقوا  العراق  يف  أهلي  إىل  مبلغًا 
العقيقة بداًل مين ؟ 

واألنثى  الذكر  الجواب: ال فرق بني 
على  منها  األكل  وال حيرم  ذلك  يف 
مانع  وال  مكروه  هو  وإمنا  الوالدين 

من إرسال املال ملن يعّق عنه.
قبل  )ولد(  مبولود  رزقت  السؤال: 
عنه  أعق  ومل  ونصف  سنة  حوالي 

)العقيقة( فما هو تكليفي اآلن؟ 
الجواب: العقيقة مستحبة.

من  يأكل  أن  يوز  هل  السؤال: 
العقيقة األخوات وأوالدهم؟ إذا كانت 
تكفلت  من  هي  األخوات  إحدى 

بالعقيقة لوفاة األبوين؟ 
بالنسبة  على كراهة  الجواب: يوز 

إىل من يعوله املعق.
السؤال: اهلي مل يذحبوا لي عقيقة 
ذبح  اآلن  استطيع  فهل  ولدت  عندما 
العقيقة لنفسي وما هي مواصفاتها ؟ 
الجواب: يوز وليس هلا شروط معينة 

بنحو الوجوب كلها مستحبة.

السؤال: طفلة عمرها عشرة سنوات 
العقيقة  ذبح  تستحق  هل  متوّفية 

كثواب بعد وفاتها؟
الجواب: يستحب.

السؤال: هل العقيقة واجبة؟
املولود  العقيقة عن  تستحب  الجواب: 
أن  ويستحب  أنثى،  أو  كان  ذكرًا 
تأخر  وان  السابع،  اليوم  يعق عنه يف 
لعذر أو لغري عذر مل يسقط، بل لو مل 
عّق  بلغ وكرب  حتى  الصيب  عن  يعق 
نفسه  عن  يعق  مل  لو  بل  نفسه،  عن 
بعد  عنه  يعق  أن  بأس  فال  حياته  يف 
موته، والبّد أن تكون من احد األنعام 
الثالثة: الغنم ـ ضأنًا كان أو معزًا ـ 

والبقر واإلبل. 
نعم  بثمنها  التصدق  عنها  يزي  وال 
ضّحي  فمن  األضحية،  عنها  يزي 
ويستحب  العقيقة.  عن  أجزأته  عنه 
أن تكون العقيقة مسينة، ويف بعض 
قيل:  أمسنها(  خريها  )إن  األخبار: 
شروط  فيها  جتتمع  أن  ويستحب 
من  سليمة  كونها  من  األضحية 
من  اقل  سّنها  كون  وعدم  العيوب 
مخس سنني كاملة يف اإلبل واقل من 
سنتني يف البقر واملعز، واقل من سبعة 
أشهر يف الضأن ولكن مل يثبت ذلك 
ويف بعض األخبار: )إمنا هي شاة حلم 
فيها  يزَى  األضحية  مبنزلة  ليست 

كل شيء(.
الدعاء عند ذبح العقيقة

عن أبي عبد اهلل قال: )إذا أردت 
أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني برئ 
مما تشركون إني وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات واألرض حنيفا مسلما 
صالتي  إن  املشركني،  من  أنا  وما 
رب  هلل  ومماتي  وحمياي  ونسكي 
أمرت  وبذلك  له  شريك  ال  العاملني، 
ولك  منك  اللهم  املسلمني،  من  وأنا 
بسم اهلل واهلل أكرب، اللهم صل على 
حممد وآل حممد وتقبل من فالن بن 
فالن وتسمي املولود بامسه ثم تذبح(.

يستحب العقيقة 
للمولود، واألفضل 
أن يكون في اليوم 

السابع، ويوزع 
لحمها،  ويكره أن 
يأكل منه الوالدان 
ومن يعيله األب، 
ويستحب أن ال 
يكسر عظامها
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قال أمير المؤمنين: )اتقوا دعوة المظلوم فإنه يسئل اهلل حقه واهلل سبحانه أكرم من أن يسئل حقا إال أجاب(.

قال تعاىل: )َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا مَلْ ُيْسِرُفوا 
َقَوامًا( َذِلَك  َبنْيَ  َوَكاَن  َيْقرُتُوا  َومَلْ 

الفرقان:67
إىل  ذكره  جل  يشري  اآلية  هذه  يف 
اليت  الرمحن"  "عباد  ل   أخرى  صفة 
نوع من  أي  واالبتعاد عن  االعتدال  هي 
اإلفراط والتفريط يف األفعال، خصوصا 
يف مسألة اإلنفاق، فيقول تعاىل: )والذين 
إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان 

بني ذلك قواما(.
اإلنفاق: بذل املال وصرفه يف رفع حوائج 

نفسه أو غريه،
واإلسراف: اخلروج عن احلد وال يكون 
اإلنفاق  يف  وهو  الزيادة،  جانب  يف  إال 
التعدي عما ينبغي الوقوف عليه يف بذل 
 :  - فالسكون  بالفتح   - والَقرْت  املال، 
اإلسراف  بإزاء  وهو  اإلنفاق  يف  التقليل 
على ما ذكره الراغب، والقرت واإلقتار 

والتقتري مبعنى واحد.
والَقوام بالفتح لغة: مبعنى العدل واحلد 
الوسط بني شيئني، وبالكسر )أي ِقوام(: 
ذلك"  "بني   : وقوله  الشئ،  به  يقوم  ما 
إنفاقهم  واملعنى: وكان  بالقوام،  متعلق 
وسطا عدال بني ما ذكر من اإلسراف 
والقرت، فقوله: " وكان بني ذلك قواما " 
تنصيص على ما يستفاد من قوله: " إذا 
أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا "، فصدر 

اآلية ينفي طريف اإلفراط والتفريط يف 
اإلنفاق، وذيلها يثبت الوسط. 

امليزان  240/15 
جعفر  أبي  عن  اجلارود  أبي  رواية  يف 
وجل:  عز  قوله   ... يف  السالم  عليه 
والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا 
اإلسراف اإلنفاق يف املعصية يف غري حق 
عز  اهلل  حق  يف  يبخلوا  مل  يقرتوا  ومل 
وجل وكان بني ذلك قواما القوام العدل 

واإلنفاق فيما أمر اهلل به. 
تفسري القمي ج2 ص117

 : َسِن ع يِف َقْوِل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ وَعْن َأِبي احْلَ
اْلَقَواُم  َقاَل  َقوامًا(  ذِلَك  َبنْيَ  )وكاَن 
وَعَلى  َقَدُره  املُوِسِع  )َعَلى  املَْعُروُف:  ُهَو 
َعَلى  ا  َحقًّ ِباملَْعُروِف  َمتاعًا  َقَدُره  املُْقرِتِ 
وَمُؤوَنِتِهُم  ِعَياِله  َقْدِر  َعَلى  ِْسِننَي(  اْلُ
الَّيِت ِهَي َصاَلٌح َله وهَلُْم و )ال ُيَكلُِّف اهلل 
ج4 ص56  الكايف  آتاها(  ما  ِإالَّ  َنْفسًا 

ح8.
معاذ  عن  روي  ج7 ص311  اجملمع  ويف 
عن   اهلل رسول  )سألت  قال:  أنه 
ذلك فقال: من أعطى يف غري حق فقد 
قرت(.  فقد  حق  من  منع  ومن  أسرف، 

امليزان  246/15
الوسطية  أهل  هم  الرمحان  عباد  إن 
املسرفني  باملبذرين  هم  فال  واالعتدال 
إخوان الشياطني، وال هم بالبخالء الذين 

أعناقهم  إىل  مغلولة  أيديهم  يعلون 
)الشيطان  الشيطان  أوامر  ويتبعون 

يعدكم الفقر(.
يتصرفون  وهم  الرمحان  عباد  حال  إن 
فيما وضع بني أيديهم وفيما وهبهم اهلل 
فيه  إفراط  ال  الذي  القوام  هو  ورزقهم 

وال تفريط.
اآلية  هذه  يف  تعاىل  أنه  لالنتباه  امللفت 
ال  مسّلما  أمرا  اإلنفاق  أصل  يعترب 
اإلنفاق  ألن  ذلك  ذكر،  إىل  حيتاج 
إنسان،  لكل  الضرورية  األعمال  أحد 
إنفاقهم  كيفية  يف  الكالم  يورد  لذا 
فيقول: إن إنفاقهم إنفاق عادل )معتدل( 
بعيد عن أي إسراف وخبل، فال يبذلون 
جياعا،  وأوالدهم  أزواجهم  تبقى  حبيث 
وال يقرتون حبيث ال يستفيد اآلخرون من 

مواهبهم وعطاياهم.
ويف تفسري اإلسراف و اإلقتار كنقطتني 
خمتلفة  أقوال  للمفسرين  متقابلتني، 
أن  وهو  واحد،  أمر  إىل  يرجع مجيعها 
املسلم أكثر  ينفق  أن  اإلسراف مبعنى 
داع،  وبال  حق،  غري  ويف  احلد،  من 
الواجب.  من  أقل  ينفق  أن  هو  واإلقتار 
وما الذي ذكرته الروايات السابقة إال 

مصاديق هلذه الضابطة.
ويف إحدى الروايات الشريفة، ورد تشبيه 
االعتدال،  واإلقتار وحد  رائع لإلسراف 

المؤمنون
ُينفقــون
باعتــدال
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قال أمير المؤمنين: )اعملوا ليوم تدخر فيه الذخائر وتبلى فيه السرائر(.

 اهلل عبد  أبو  )تال  الرواية:  تقول 
هذه اآلية: )َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا مَلْ ُيْسِرُفوا 
َقَوامًا(،  َذِلَك  َبنْيَ  َوَكاَن  َيْقرُتُوا  َومَلْ 
وقبضها  حصى  من  قبضة  فأخذ  قال: 
ذكره  الذي  اإلقتار  هذا  فقال:  بيده، 
اهلل عز وجل يف كتابه، ثم قبض قبضة 
قال:  ثم  كلها،  كفه  فأرخى  أخرى 
أخرى  قبضة  أخذ  ثم  اإلسراف،  هذا 
وقال:  بعضها،  وأمسك  بعضها  فأرخى 
هذا القوام(. )الكايف  ج4 ص54 ح1(. 

األمثل 309-308/11
البخل واإلسراف

ال شك أن " اإلسراف " هو أحد األعمال 
الذميمة بنظر القرآن واإلسالم، وورد ذم 
كثري له يف اآليات والروايات، فالقرآن 
أدان يف أماكن كثرية وبشدة املسرفني 
واملبذرين، ففي اآليتني )141( من األنعام 
تعاىل:  قوله  نقرأ  األعراف  من   )31( و 

)... َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل حُيِبُّ املُْسِرِفنَي(.
َوَأنَّ   ...( فنقرأ:   )43( غافر  يف  أما 

املُْسِرِفنَي ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر(.
واآلية )151( من الشعراء تنهى عن طاعة 

املسرفني: )َواَل ُتِطيُعوا َأْمَر املُْسِرِفني(.
أما اآلية )83( من يونس فتجعل اإلسراف 
صفة فرعونية: )....َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يِف 

اأَلْرِض َوِإنَُّه مَلَِن املُْسِرِفنَي(.
واهلداية ممنوعة عن املسرفني كما جاء 
يف اآلية ) 28 ( من سورة غافر: ).. ِإنَّ 
اٌب(  َكذَّ ُمْسِرٌف  ُهَو  َمْن  َيْهِدي  اَل  اهللََّ 
وقرنت اآلية )27( من سورة اإلسراء بني 
)ِإنَّ  تعاىل:  بقوله  والشياطني،  املبذرين 
َياِطنِي َوَكاَن  ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ املَُبذِّ

ْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفورًا( الشَّ
وأخريا تتحدث اآلية )9( من سورة األنبياء 
عن مصريهم: )... َوَأْهَلْكَنا املُْسِرِفنَي(.

عدم  على  كثريا  حيّث  اإلسالم  إن 
نهى  أنه  درجة  إىل  والتبذير  اإلسراف 
إذا  حتى  الوضوء  ماء  يف  اإلسراف  عن 
كان ذلك قرب نهر جار، وحتى يف نوى 
التمر، فقد ورد َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ ع َقاَل: 
بُّه اهللَّ َعزَّ وَجلَّ وِإنَّ  )ِإنَّ اْلَقْصَد َأْمٌر حُيِ
َطْرَحَك  َحتَّى  اهللَّ  ُيْبِغُضه  َأْمٌر  َرَف  السَّ
َصبََّك  وَحتَّى  ْيِء  ِللشَّ َتْصُلُح  َفِإنََّها  النََّواَة 

َفْضَل َشَراِبَك(. الكايف ج4 ص52 ح1.

وأيضا ورد أن رسول اهلل مر بأحد 
هذا  "ما  فقال:  يتوضأ  وهو  املسلمني 

السرف .... ؟ ! " قال 
وإن  نعم   " قال:  سرف؟  الوضوء  يف  َأَو 

كنت على نهر جار". 
جوامع اجلامع للطربسي  ج2 ص370

ومن الروايات الذامة لإلسراف أيضا أن 
َأبا َعْبِد اهللَّ ع َقاَل: )ِإنَّ َمَع اإِلْسَراِف ِقلََّة 

اْلرَبََكِة(. الكايف ج4 ص55 ح3
يف نفس الوقت فإن التقتري والبخل أيضا 
ذميم وقبيح وغري مقبول بنفس الدرجة 

)األمثل 311-310/11(
اهللَّ  َصَلَواُت  املُْؤِمِننَي  َأِمرَي  )َأنَّ  ورد  فقد 
ِحيَح َأْغَدُر  َع َرُجاًل َيُقوُل ِإنَّ الشَّ َعَلْيه مَسِ
امِلِ ]أي أدون[َفَقاَل َله َكَذْبَت ِإنَّ  ِمَن الظَّ
اَلَمَة  امِلَ َقْد َيُتوُب وَيْسَتْغِفُر وَيُردُّ الظُّ الظَّ
ِحيُح ِإَذا َشحَّ َمَنَع الزََّكاَة  َعَلى َأْهِلَها والشَّ
ْيِف  الضَّ وِقَرى  ِحِم  الرَّ وِصَلَة  َدَقَة  والصَّ
والنََّفَقَة يِف َسِبيِل اهللَّ وَأْبَواَب اْلرِبِّ وَحَراٌم 

نَِّة َأْن َيْدُخَلَها َشِحيٌح(.  َعَلى اجْلَ
الكايف ج4 ص44 ح1

وأيضا َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ ع  أنه َقاَل: )َقاَل 
يِف  هلِلَّ  َيُكْن  مَلْ  ِإَذا   املُْؤِمِننَي َأِمرُي 

َعْبٍد َحاَجٌة اْبَتاَله ِباْلُبْخِل(. 
الكايف ج4 ص44 ح2

مصائب اإلسراف والتقتير:
اإلسراف مفسدة للنفس واملال واجملتمع، 
انتفاع  عن  للمال  حبس  ضده  والتقتري 
حوله  من  اجلماعة  وانتفاع  به  صاحبه 
شخصية  خدمات  لتحقيق  أداة  فاملال 
واجتماعية، واإلسراف والتقتري حيدثان 
االجتماعي  اليط  يف  واختالال  أزمات 
فساد  إىل  مضافا  االقتصادي،  واجملال 

القلوب واألخالق.
ينّظم هذا اجلانب من احلياة  واإلسالم 
مع  فهو  الفرد،  نفس  من  يبدأ  حيث 
اعرتافه بامللكية الفردية املقيدة إال أن 
املسلم ليس حرا يف إنفاق أمواله اخلاصة 
كما يشاء - كما هو احلال يف النظام 
الرأمسالي، وعند األمم اليت ال حيكم 
التشريع اإلهلي حياتها يف كل ميدان- 
األمرين  يف  بالتوسط  مقيد  هو  وإمنا 
االعتدال  فيجعل  والتقتري،  اإلسراف 
بني  )وكان  اإلميان:  مسات  من  مسة 

ذلك قواما(. .
ومما ال ريب فيه أن النعم املوجودة على 
لساكنيها،  كافية  األرضية  الكرة 
هذه  يبّذروا  ال  أن  هو  واحد،  بشرط 
استثمارها  عليهم  بل  سبب،  بال  النعم 
تفريط،  أو  إفراط  بشكل معقول وبال 
وإال فإن هذه النعم ليست غري متناهية 
حتى لو أسئ استثمارها والتصرف بها، 
وقد يؤدي اإلسراف والتبذير يف منطقة 
أو  أخرى،  منطقة  يف  الفقر  إىل  معينة 
إن إسراف وتبذير الناس يف هذا الزمان 

يسبب فقر األجيال القادمة.
األمثل 463-458/8

يف  الضائقة  يتحسس  بدأ  اليوم  وعامَل 
بعض املوارد وأخذ يهتم بهذه الفكرة، 
فهو  شئ،  كل  من  يستفيد  بات  حتى 
يف  املنازل  فضالت  من  يستفيد  مثال 
لسقي  اجملاري  ماء  ومن  السماد،  صنع 
املصادر  أن  أحّس  ألنه  املزروعات، 
ميكن  ال  لذا  حمدودة،  الطبيعية 
ينبغي  وإمنا  بسهولة،  بها  التفريط 
االستفادة منها ضمن ما يعرف ب  " دورة 

املصادر الطبيعية.
األمثل 468-465/8

ويف ذلك اليوم الذي مل تكن فيه األرقام 
حّذر  اإلنسان،  متناول  يف  واإلحصاءات 
والتبذير  اإلسراف  مغبة  من  اإلسالم 
يف نعم اهلل على األرض، لذلك فالقرآن 
أدان يف أماكن كثرية وبشدة املسرفني 

واملبذرين. األمثل 463-458/8
عالمات المسرف

الروايات  ذكرتها  عالمات  للمسرف 
الشريفة

أنه   اهلل رسول  عن  ورد  ما  منها: 
قال: )أّما عالمة املسرف فأربعة: الفخر 
بالباطل، ويأكل ما ليس عنده، ويزهد 
ال  من  وينكر  املعروف،  اصطناع  يف 
ينتفع بشيء منه(. حبار األنوار، العالمة 

اجمللسي: ج1 ص122.
قال:  أّنه   املؤمنني أمري  وعن 
ما  يأكل  عالمات:  ثالث  )للمسرف 
ويلبس  له،  ليس  مبا  ويشرتي  له،  ليس 
ما ليس له(. وسائل الشيعة )آل البيت(، 

احلر ألعاملي: ج 17 ص 65.



دنا
اج

س
م

دنا
اج

س
م

1011 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )الجأوا إلى التقوى فإنها جنة منيعة من لجأ إليها حصنته ومن اعتصم بها عصمته(.

إسالمية،  عاصمة  أول  املنورة  املدينة 
لدى  املقدسة  األماكن  من  وهي 
احلجاز  أرض  على  وتقع  املسلمني، 
تبعد  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
حوالي 400 كم عن مكة املكرمة 
يف االجتاه الشمالي الشرقي، وعلى بعد 
حوالي 150 كم شرق البحر األمحر، 
وأقرب املوانئ هلا هو ميناء ينبع والذي 
منها  اجلنوبية  الغربية  اجلهة  يف  يقع 

ويبعد عنها 220 كم.
حوالي  املنورة  املدينة  مساحة  وتبلغ 
589 كم منها 99 كم تشغلها املنطقة 
فهي  املساحة  باقي  أما  العمرانية، 
خارج املنطقة العمرانية، وتتكون من 
جبال ووديان ومنحدرات سيول وأراض 
ومقابر  زراعية  وأخرى  صحراوية 

وأجزاء من شبكة الطرق السريعة.
اهلجرة  قبل  املنورة  املدينة  تأسست 
النبوية بأكثر من 1500 عام، وُعرفت 

قبل ظهور اإلسالم باسم )يثرب(، وقد 
قوله  يف  القرآن  يف  االسم  هذا  ورد 
َأْهَل  َيا  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة  َقاَلْت  )َوِإْذ  تعاىل: 
َيْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن 
َفِريٌق ِمْنُهْم النَّيِبَّ َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة 
ِفَرارًا(  ِإالَّ  ُيِريُدوَن  ِإْن  ِبَعْوَرٍة  ِهَي  َوَما 

سورة األحزاب: آية13.
موقع المسجد:

املساجد  من  وهو  اجلمعة  مسجد 
القيدمة يف املدينة املنورة حيث يقع  يف 
جنوب غربي املدينة املنورة، على مسيل 
وادي رانوناء مشالي مسجد ُقبا، ويبعد 
عنه مسافة 900 مرت تقريبًا. ويبعد عن 

املسجد النبوي حوالي 2300 مرت.
أسماء المسجد:

كان  فقد  متعددة  أمساء  للمسجد 
من  لفرتة  عاتكة  مبسجد  يسمى 
الزمن، ومسجد بين سامل لوقوعة يف 
من  عوف  بن  سامل  بين  قبيلة  منازل 

األنصار، ومسي أيضًا مبسجد القبيب 
نسبة إىل الل الذي بين فيه، وكذلك 
ُأطلق عليه سابقًا مسجد الوادي؛ ألنه 
يقع يف بطن وادي رانوناء ويسمى أيضًا 

مبسجد اجلمعة وهو أشهرها. 
الخلفية التاريخية للمسجد وسبب 

تسميته )بمسجد الجمعة(:
 املصطفى الرسول  هاجر  عندما 
من مكة املكرمة إىل املدينة املنـورة 
من   12 االثنني  يـوم  إليهـا  وصل  اليت 
األول  اهلجري  العـام  من  األول  ربيـع 
قباء  يف  والسـالم  الصـالة  علـيه  أقام 
أربعـة أيـام وانتهى من بناء أول مسجد 
أسس للتقوى، ثم خرج منها ضحى يوم 
اجلمعة املوافق 16 من شهر ربيع أول 
العام نفسه( متوجهًا إىل املدينة،  )من 
اجتاهه  فكان  خلفه  ُقباء  جعل  وقد 
اجلنوب  من  والسالم  الصالة  عليه 
منازل  أصبحت  حيث  الشمال؛  إىل 
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قال أمير المؤمنين: )إعملوا من غير رياء وال سمعة فإنه من يعمل لغير اهلل يكله اهلل إلى من عمل له(.
ميينه  على  املسري  بهذا  النجار  بين 
من ناحية الشرق، وتسارع بنو النجار 
داعني املصطفى عليه الصالة والسالم 
للبقاء عندهم والسكن معهم، وأخذوا 
)القصواء(  ناقته  خطام  يتجاذبون 
النيب  وكان  أخواله،  باعتبارهم 
فإنها  )دعوها  قيل(  )كما  ييبهم 
مأمورة(، حتى إذا بلغ املكان الذي به 
املسجد اآلن فأدركته صالة اجلمعة 
يف هذا املكان وقد توفرت شروطها، 
وهو يف بين النجار فنزل فيهم وصلى 
اجلمعة مبن معه، فكانت أول مجعة 
تعاىل  اهلل  أوجبها  اليت  اإلسالم،  يف 
ُنوِدي  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  بقوله: 
ِإىَل  َفاْسَعْوا  ُمَعِة  اجْلُ َيْوِم  ِمْن  الِة  ِللصَّ
َخرْيٌ  َذِلُكْم  اْلَبْيَع  َوَذُروا  اهللَِّ  ِذْكِر 
َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن( سورة اجلمعة: 
 آية9. وعندها قام فيهم رسول اهلل
وخطب أّول خطبة مجعة، ومسي بعد 
أن  ويذكر  اجلمعة(،  )مبسجد  ذلك 
اجلمعة قد فرضت يف مكة، لكنه 
لعدم  ُيقمها  وآله( مل  عليه  اهلل  )صلى 
متكنه من ذلك، وفور وصوله )صلى 
اهلل عليه وآله( إىل ُقباء واملدينة باشر 
منها  واليت  تأسيسية  بأعمال  بالقيام 
بناء مسجد ُقباء وإقامة صالة اجلمعة 
ترتبط  اليت  األعمال  من  ذلك  وغري 

مبستقبل الدعوة اإلسالمية.  
تاريخ عمارة المسجد:

يذكر أن املسجد ت بناؤه من احلجر 
ولكنه تهّدم عدة مرات، فأعيد بناؤه 
وجتديده يف كل مرة يتهّدم فيها، إىل 
أن ُجّدد يف عهد عمر بن عبد العزيز مرة 
أخرى، وكذلك يف العصر العباسي ما 
بني 155 ـ 159هـ، وُجّدد أيضا يف عهد 
الدولة العثمانية بأمر السلطان بيازيد 
العثماني بني عامي 886-981 هجرية، 
القرن  منتصف  إىل  حاله  على  ليظل 
الرابع عشر اهلجري حيث جدده السيد 

حسن الشربتلي.
ويذكر بأن املسجد كان قبل التوسعة 
األخرية مبنيًا فوق رابية صغرية طوله 8 
وارتفاعه  أمتار،   4,5 وعرضه  أمتار، 
مبنية  واحدة  قبة  وله  أمتار،   5,5
بالطوب األمحر ويف مشاله رواق طوله 
فقامت  أمتار،   6 وعرضه  أمتار،   8

واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 
والدعوة واإلرشاد بإعادة بنائه وتوسعته 
وفق تصميم هندسي مجيل، وضاعفت 
عام  ويف  أضعاف،  عدة  مساحته 
1409هـ، قام فهد بن عبد العزيز بهدم 
وتوسعته  بنائه  وإعادة  القديم  املسجد 
الالزمة  واخلدمات  باملرافق  وتزويده 
ومكتبة  واملؤذن  لإلمام  )كسكن 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  ومدرسة 
ومصّلى للنسـاء مع دورات املياه(، ويف 
عام 1412هـ ت افتتاح املسجد وأصبح 
يستوعب 650 مصليًا بعد أن كان ال 
مصليًا،  سبعني  من  أكثر  يستـوعب 
وقبـة  بديعة  رفيعة  منارة  وللمسجد 
رئيسيـة تتـوسط ساحة الصـالة إضافة 

إىل أربع قباب صغرية.
خطبة رسول اهلل في أول جمعة 

في اإلسالم:
)كتابه  يف  الطربسي  الشيخ  ذكر 
قائاًل:  ص10(  ج10،  البيان:  جممع 
 فأما أول مجعة مجعها رسول اهلل(
 بأصحابه فقيل: إنه َقِدم رسول اهلل
عمرو  على  قبا  نزل  حتى  مهاجرا 
الثنيت  االثنني،  يوم  وذلك  عوف،  بن 
عشرة ليلة، خلت من شهر ربيع األول، 
االثنني  يوم  بقبا  فأقام  الضحى،  حني 
وأسس  واخلميس،  واألربعاء  والثالثاء 
أظهرهم  بني  من  خرج  ثم  مسجدهم، 
يوم اجلمعة قاصدا املدينة، فأدركته 
صالة اجلمعة يف بين سامل بن عوف 
يف بطن واد هلم قد اختذ اليوم يف ذلك 
املوضع مسجده، وكانت هذه اجلمعة 
أول مجعة مجعها رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( يف اإلسالم، فخطب 
خطبة  أول  وهي  اجلمعة،  هذه  يف 
فقال:  قيل  فيما  باملدينة،  خطبها 
)احلمد هلل أمحده وأستعينه، وأستغفره 
أكفره،  وال  به  وأؤمن  وأستهديه، 
وأعادي من يكفره، وأشهد أن ال إله 
إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 
باهلدى  أرسله  ورسوله،  عبده  حممدا 
والنور واملوعظة، على فرتة من الرسل، 
الناس،  من  وضاللة  العلم،  من  وقلة 
وانقطاع من الزمان، ودّنو من الساعة، 
وقرب من األجل، من يطع اهلل ورسوله 
غوى  فقد  يعصهما  ومن  رشد،  فقد 

وفرط، وضل ضالال بعيدا.
ما  خري  فإنه  اهلل  بتقوى  أوصيكم 
أوصى به املسلُم املسلَم أن حيضه على 
اآلخرة، وأن يأمره بتقوى اهلل، فاحذروا 
ما حذركم اهلل من نفسه، وإن تقوى 
وخمافة  وجل،  على  به  عمل  ملن  اهلل 
من ربه، عن صدق على ما تبغون من 
بينه  الذي  يصلح  ومن  اآلخرة،  أمر 
وبني اهلل من أمره يف السر والعالنية، 
ال ينوي بذلك إال وجه اهلل، يكن له 
ذكرا يف عاجل أمره، وذخرا فيما بعد 
املوت، وحني يفتقر املرء إىل ما قدم، 
أن  لو  يود  ذلك  سوى  من  كان  وما 
بينه وبينه أمدا بعيدا، وحيذركم اهلل 

نفسه، واهلل رؤوف بالعباد.
ال  وعده،  ونز  قوله،  صدق  والذي 
ُل اْلَقْوُل  خلف لذلك، فإنه يقول: َما ُيَبدَّ
ق:  سورة  ِلْلَعِبيِد  ِبَظالٍَّم  َأَنا  َوَما  َلَديَّ 

آية29. 
وآجله،  أمركم  عاجل  يف  اهلل  فاتقوا 
اهلل  يتق  من  فإنه  والعالنية،  السر  يف 
أجرا،  له  ويعظم  ُيكّفر عنه سيئاته، 
ومن يتق اهلل فقد فاز فوزا عظيما، وإن 
تقوى اهلل توقي مقته، وتوقي عقوبته، 
تبّيض  اهلل  تقوى  وإن  سخطه،  وتوقي 
الوجوه، وترضي الرب، وترفع الدرجة، 
جنب  يف  تفرطوا  وال  خذوا حبظكم 
ونهج  اهلل كتابه،  علمكم  فقد  اهلل، 
صدقوا،  الذين  ليعلم  سبيله،  لكم 
كما  فأحسنوا  الكاذبني،  ويعلم 
أعداءه،  وعادوا  إليكم،  اهلل  أحسن 
وجاهدوا يف سبيل اهلل حق جهاده، هو 
اجتباكم، ومساكم املسلمني، ليهلك 
حي  من  وحييى  بينة،  عن  هلك  من 
باهلل،  إال  قوة  وال  حول  وال  بينة،  عن 
بعد  ملا  واعملوا  اهلل،  فأكثروا ذكر 
اليوم، فإنه من يصلح ما بينه وبني اهلل، 
ذلك  الناس،  وبني  بينه  ما  اهلل  يكفه 
بأن اهلل يقضي على الناس، وال يقضون 
عليه، وميلك من الناس، وال ميلكون 
منه، اهلل أكرب، وال قوة إال باهلل العلي 
العظيم(، فلهذا صارت اخلطبة شرطا 

يف انعقاد اجلمعة.
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قال أمير المؤمنين: )اقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكم وأعقلوها على أنفسكم(.

َقاَل  َقاَل  َرَفَعه  ُهوٍر  مُجْ ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن   -1
اْلِبْدَعِة  ِلَصاِحِب  اهللَّ  )َأَبى   : اهللَّ َرُسوُل 
َذِلَك؟  وَكْيَف   : اهللَّ َرُسوَل  َيا  ِقيَل  ِبالتَّْوَبِة، 

َقاَل: ِإنَّه َقْد ُأْشِرَب َقْلُبه ُحبََّها(.
َأَبا  ْعُت  مَسِ َقاَل  َوْهٍب  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َعْن   -2
: )ِإنَّ   َيُقوُل َقاَل َرُسوُل اهللَّ َعْبِد اهللَّ
ِعْنَد ُكلِّ ِبْدَعٍة َتُكوُن ِمْن َبْعِدي ُيَكاُد ِبَها 
اًل ِبه َيُذبُّ  اإِلمَياُن َوِلّيًا ِمْن َأْهِل َبْييِت ُمَوكَّ
قَّ وُيَنوُِّره  َعْنه َيْنِطُق ِبِإهْلَاٍم ِمَن اهللَّ وُيْعِلُن احْلَ
َعَفاِء  الضُّ َعِن   ُ ُيَعربِّ اْلَكاِئِديَن  َكْيَد  وَيُردُّ 
َعَلى  ُلوا  وَتَوكَّ اأَلْبَصاِر  ُأوِلي  َيا  َفاْعَترِبُوا 

.) اهللَّ
َعْبِد  َأِبي  َعْن  َصَدَقَة  ْبِن  َمْسَعَدَة  َعْن   -3
َعْن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  وَعِلّي   ،الصادق اهللَّ 
ُبوٍب َرَفَعه َعْن َأِمرِي املُْؤِمِننَي  َأِبيه َعِن اْبِن حَمْ
ِإىَل  ْلِق  اخْلَ َأْبَغِض  ِمْن  )ِإنَّ  َقاَل:  َأنَّه   
ِإىَل  اهللَّ  َوَكَله  َرُجٌل  َلَرُجَلنْيِ  وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ 
ِبيِل َمْشُعوٌف  َنْفِسه َفُهَو َجاِئٌر َعْن َقْصِد السَّ
اَلِة َفُهَو  ْوِم والصَّ ِبَكاَلِم ِبْدَعٍة َقْد هَلَِج ِبالصَّ
ِفْتَنٌة مِلَِن اْفَتَتَ ِبه َضالٌّ َعْن َهْدِي َمْن َكاَن 
وَبْعَد  َحَياِته  يِف  ِبه  اْقَتَدى  مِلَِن  ُمِضلٌّ  َقْبَله 

ِطيَئِته. اٌل َخَطاَيا َغرْيِه َرْهٌن خِبَ َمْوِته مَحَّ
َعاٍن  النَّاِس  ُجهَّاِل  يِف  َجْهاًل  َقَمَش  وَرُجٌل 
النَّاِس  َأْشَباه  اه  مَسَّ َقْد  اْلِفْتَنِة،  ِبَأْغَباِش 
َر  َبكَّ َسامِلًا،  َيْومًا  ِفيه  َيْغَن  ومَلْ  َعامِلًا، 

ا َكُثَر َحتَّى  َفاْسَتْكَثَر َما َقلَّ ِمْنه َخرْيٌ مِمَّ
ِإَذا اْرَتَوى ِمْن آِجٍن واْكَتَنَز ِمْن َغرْيِ َطاِئٍل 
َجَلَس َبنْيَ النَّاِس َقاِضيًا َضاِمنًا ِلَتْخِليِص َما 
َسَبَقه  َقاِضيًا  َخاَلَف  وِإْن  َغرْيِه  َعَلى  اْلَتَبَس 
مَلْ َيْأَمْن َأْن َيْنُقَض ُحْكَمه َمْن َيْأِتي َبْعَده 
َكِفْعِله مِبَْن َكاَن َقْبَله وِإْن َنَزَلْت ِبه ِإْحَدى 
املُْبَهَماِت املُْعِضاَلِت َهيََّأ هَلَا َحْشوًا ِمْن َرْأِيه 
ُبَهاِت يِف ِمْثِل  ُثمَّ َقَطَع ِبه َفُهَو ِمْن َلْبِس الشُّ
َغْزِل اْلَعْنَكُبوِت اَل َيْدِري َأَصاَب َأْم َأْخَطَأ 
ا َأْنَكَر واَل َيَرى  َسُب اْلِعْلَم يِف َشْيٍء مِمَّ اَل حَيْ
َشْيئًا  َقاَس  ِإْن  َمْذَهبًا  ِفيه  َبَلَغ  َما  َوَراَء  َأنَّ 
ْب َنَظَره وِإْن َأْظَلَم َعَلْيه َأْمٌر  ِبَشْيٍء مَلْ ُيَكذِّ
ِلَكْياَل  َنْفِسه  َجْهِل  ِمْن  َيْعَلُم  مِلَا  ِبه  اْكَتَتَم 
ُيَقاَل َله اَل َيْعَلُم ُثمَّ َجَسَر َفَقَضى َفُهَو ِمْفَتاُح 
اَل  َجَهاالٍت  َخبَّاُط  ُشُبَهاٍت  اُب  َعَشَواٍت َركَّ
ا اَل َيْعَلُم َفَيْسَلَم واَل َيَعضُّ يِف اْلِعْلِم  َيْعَتِذُر مِمَّ
َذْرَو  َواَياِت  الرِّ َيْذِري  َفَيْغَنَم  َقاِطٍع  ِبِضْرٍس 
املََواِريُث وَتْصُرُخ  ِمْنه  َتْبِكي  اهْلَِشيَم  يِح  الرِّ
َراُم  احْلَ اْلَفْرُج  ِبَقَضاِئه  ُيْسَتَحلُّ  َماُء  الدِّ ِمْنه 
َمِليٌء  اَل  اَلُل  احْلَ اْلَفْرُج  ِبَقَضاِئه  ُم  رَّ وحُيَ
ِمْنه  مِلَا  َأْهٌل  ُهَو  واَل  َوَرَد  َعَلْيه  َما  ِبِإْصَداِر 

.) قِّ َفَرَط ِمِن ادَِّعاِئه ِعْلَم احْلَ
َجْعَفٍر  َأِبي  َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن   -4
املُْؤِمِننَي  َأِمرُي  َخَطَب  َقاَل:   الباقر
َبْدُء  َا  ِإمنَّ النَّاُس  )َأيَُّها  َفَقاَل:  النَّاَس   

ُتْبَتَدُع  وَأْحَكاٌم  ُتتََّبُع  َأْهَواٌء  اْلِفَتِ  ُوُقوِع 
ِرَجاٌل  ِفيَها  َيَتَوىلَّ  اهللَّ  ِكَتاُب  ِفيَها  اَلُف  خُيَ
َف َعَلى  َفَلْو َأنَّ اْلَباِطَل َخَلَص مَلْ خَيْ ِرَجااًل 
َيُكِن  مَلْ  َخَلَص  قَّ  احْلَ َأنَّ  وَلْو  ِحًجى  ِذي 
اْخِتاَلٌف وَلِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث وِمْن 
َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن َفَيِجيَئاِن َمعًا َفُهَناِلَك 
ا الَِّذيَن  ْيَطاُن َعَلى َأْوِلَياِئه وَنَ اْسَتْحَوَذ الشَّ

ْسَنى(. َسَبَقْت هَلُْم ِمَن اهللَّ احْلُ
قوله خطب أمري املؤمنني الناس 
اْلِفَتِ  ُوُقوِع  َبْدُء  َا  ِإمنَّ النَّاُس  )َأيَُّها  فقال: 
َأْهَواٌء ُتتََّبُع وَأْحَكاٌم ُتْبَتَدُع( )الَبْدُء(: مبعنى 
أي  بدءًا،  بالشيء  بدأت  يقال:  االبتداء، 
يقال:  اإلنشاء،  ومبعنى  ابتداًء،  به  ابتدأت 
بدأت الشيء بدءًا أي أنشأته إنشاًء، ومنه بدأ 
اهلل اخللق، أي: أنشأهم، وبضّم الباء وضّم 
مصدر  الظهور،  مبعنى  الواو  وشّد  الداّل 
واالمتحان  والفتنة  ظهر،  إذا  يبدو،  بدا 
أدخلته  إذا  الذهب  تقول: فتنت  واالختبار، 
النار لتنظر ما جودته، وقد كثر استعماهلا 
فيما يقع به االختبار كما يف قوله تعاىل: 
فتنة(  وأوالدكم  أموالكم  إمّنا  )واعلموا 
األنفال28، ثّم كثر حتى استعمل مبعنى: 

اإلثم والكفر والقتال واإلحراق واإلزالة.
هويه  مصدر  اهلوى  مجع  )واأَلْهَواٌء(: 
مّسي  ثّم  واشتهاه،  أحّبه  إذا  بالكسر، 

من كتاب الكافي
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قال أمير المؤمنين: )اتقوا معاصي اهلل في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم(.
أو  كان  ممدوحًا  واملشتهى،  املهوي  به 

مذمومًا، ثّم غلب على املذموم.
ابتدع  من  اسم  البدعة  ُتْبَتَدُع(:  )وَأْحَكاٌم 
من  كالرفعة  وأحدثه،  ابتدأه  إذا  األمر 
غلبت  ثّم  االختالف،  من  واخللفة  االرتفاع 
على ما هو زيادة يف الدين أو نقصان فيه.

 :) اهللَّ ِكَتاُب  ِفيَها  اَلُف  )خُيَ  :قال ثم 
املذمومة  األهواء  تلك  متابعته  بسبب  أي 
اهلل،  كتاب  خالف  املبتدعة  واألحكام 
معاشهم  أمر  يف  اخللق  يستقيم  به  الذي 
احلّق،  صراط  إىل  وهدايتهم  ومعادهم 
مّتبع  هوى  أو  مبتدع  رأي  كّل  فكان 
خارجًا عن كتاب اهلل وسّنة رسوله سببًا 
وتبّدد  اخللق  يف  والضاللة  الفتنة  لوقوع 
عامل  ويف  العامل  هذا  يف  وجودهم  نظام 
اآلخرة وذلك كأهواء البغاة وآراء اخلوارج 

والغالة وأضرابهم.
)َيَتَوىلَّ ِفيَها ِرَجاٌل ِرَجااًل(: أي يّتخذ بعضهم 
األحكام  تلك  تقوية  يف  أولياء  بعضا 
مضل  الشريعة  يف  ضاّل  ابتدعها،  اليت 
إىل  أشار  ثّم  نبيه،  وسّنة  اهلل  كتاب  عن 
امتزاج  الفاسدة  األهواء  تلك  أسباب  أّن 
وبنّي  الباطلة،  باملقّدمات  احلّقة  املقّدمات 
بشرطيتني  االمتزاج  ذلك  هو  السبب  أّن 
اْلَباِطَل  َأنَّ  )َفَلْو  قوله:  إحداهما  مّتصلتني 
َف َعَلى ِذي ِحًجى(: واحلجى  َخَلَص مَلْ خَيْ
الباطل خلص من مزاج  أّن  العقل أي: فلو 
ذي  على  الباطل  وختليطه مل خيَف  احلّق 
عقل طالب للحّق والتمّيز بينه وبني الباطل، 
وظاهرا،  واضحا  الباطل  يكون  حيث 
فساده  وجه  للحّق  الطالب  العاقل  فيدرك 

بأدنى تأّمل.
قَّ َخَلَص  والشرطية الثانية قوله: )وَلْو َأنَّ احْلَ
مَلْ َيُكِن اْخِتاَلٌف(: أي ولو أّن احلّق خلص 
من مزاج الباطل مل يكن اختالف بني ذوي 
العقول الطالبني للحّق كما ال يقع اختالف 

يف قبول الفّضة اخلالصة ورواجها.
نتيجة  حكم  يف  هو  ما  إىل  أشار  ثّم 
ِمْن  ُيْؤَخُذ  )وَلِكْن  بقوله:  األمرين  هذين 
َفُيْمَزَجاِن  ِضْغٌث  َهَذا  وِمْن  ِضْغٌث  َهَذا 
حزمة  )الِضْغث(:  قيل  َمعًا(  َفَيِجيَئاِن 
ال  دقاق  أغصان  له  نبات  وهو  األسل  من 
ِضْغثًا(  ِبَيِدَك  )َوُخْذ  تعاىل:  قال  هلا،  ورق 
)ص:44(، ويف الصحاح )الِضْغث(:  قبضة 
ولفظ  باليابس،  الرطب  خمتلطة  حشيش 
مزج   :ومقصوده مستعار  الضغث 

بقول  األنبياء  قول  وخلط  بالباطل،  احلّق 
ولذلك  بالظلمة،  النور  ونسج  األشقياء، 
َعَلى  ْيَطاُن  الشَّ اْسَتْحَوَذ  )َفُهَناِلَك  قال: 
أحّبائه  على  الشيطان  غلب  أي  َأْوِلَياِئه(: 
لقبول  املستعّدين  أوليائه  على  واستوىل 
بسبب  هواجسه  الّتباع  والقابلني  وساوسه 
تزيينه هلم األهواء واألحكام اخلارجة عن 
إّياهم عن متّيز  الكتاب والسّنة، وإغوائه 
احلّق من الباطل فيما سلكوه من الشبهة، 
وعقائدهم  أعماهلم  قبائح  ُاولئك سيجدون 
النار  أصحاب  وُاولئك  واردون  عليها  وهم 

هم فيها خالدون.
احلقيقة  بعني  باهلل  العارفون  وأّما 
وهم  البصرية،  بنور  إليه  والسالكون 
إليهم يف  والراجعون   ،التابعون لألئّمة

كما  عليهم  له  سبيل  فال  الشبهات  حلِّ 
ا الَِّذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمَن  أشار إليه بقوله: )وَنَ
األزلي  وقضائه  مشّيئته  يف  ْسَنى(:  احْلُ اهللَّ 
وهم الذين أخذت العنايات اإلهلّية بأيديهم 
التوفيقات  وقادتهم  الشبهات  ظلمة  يف 
عن  لالستعالم  اهلداة  األئّمة  إىل  الرّبانّية 
حلِّ املشكالت فاهتدوا بنور هدايتهم إىل 
متّيز احلّق من الباطل وتفريق الصحيح من 
السقيم ُاولئك هم عن النار مبعدون وُاولئك 

هم يف اجلّنة خالدون.
اخلطبة  هذه  من   قصده أّن  واعلم 
اإلمام  برتكهم  اخللق  عن  الشكاية  هو 
اهلادي الفارق بني احلّق والباطل حبيث ال 
االشتباه  يقع  بينهما كما ال  االشتباه  يقع 
ومتّسكهم  الليل  وظلمة  النهار  ضوء  بني 
فصار  الفاسدة  وآرائهم  الناقصة  بعقوهلم 
ذلك سببًا الحنرافهم عن القوانني الشرعية 
لسوء فهمهم وعدم وقوفهم على مقاصدها 
تعاىل:  قوله  مثل  مسعوا  حني  كاجملّسمة 

 )5 )طه:  اْسَتَوى(  اْلَعْرِش  َعَلى  ُن  )الرَّمْحَ
كاألجسام،  جسم  تعاىل  أّنه  على  محلوه 
يدّل  ما   منه رأوا  حني  وكالغالة 
شبهات  إليه  ضّموا  وواليته  كرامته  على 
وكأهل  رّب،  أّنه  واعتقدوا  نفوسهم 
التحكيم  من  وقع  ما  رأوا  حني  النهروان 
أّنه  وظّنوا  أذهانهم  مفرتيات  إليه  ضّموا 
واستحقاق  اإلمامة  دعوى  يف  كاذب 
أصحاب  من  هؤالء  اخلالفة وكذلك غري 
من  العقائد  بتلك  فصاروا  الفاسدة،  امللل 
الناس  وأعوانه يف إضالل  الشيطان  أولياء 
 ولو كانوا يرجعون إىل األئمة اهلداة
خلّلصوهم من تلك الشبهات وأّنوهم من 
وإليه  التوفيق،  ولي  واهلل  اهللكات،  هذه 

هداية الطريق.
ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  ُمَعلَّى  َعْن   -5
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َيْرَفُعه  يِّ  اْلَعمِّ ُهوٍر  مُجْ
يِت َفْلُيْظِهِر  : )ِإَذا َظَهَرِت اْلِبَدُع يِف ُأمَّ اهللَّ
.) اْلَعامِلُ ِعْلَمه َفَمْن مَلْ َيْفَعْل َفَعَلْيه َلْعَنُة اهللَّ

يِت( سواء  قوله: )ِإَذا َظَهَرِت اْلِبَدُع يِف ُأمَّ
كتجسيم  بالعقائد  متعّلقة  البدع  كانت 
الواجب وتصويره كما ذهب إليه املصّورة 
األرواح  حبشر  وكالقول  واجملّسمة، 
طائفة  إليه  ذهب  كما  األجساد  دون 
األعمال  بزيادة  متعّلقة  أو  املبتدعة،  من 
ونقصانها كإثبات صالة الضحى وحتريم 
الفرق  من  طائفة  إليه  ذهب  كما  املتعة 
من  بغريها  متعّلقة  أو  واملضّلة،  الضاّلة 

اأُلمور املنافية ملا ثبت يف الشريعة.
)َفْلُيْظِهِر اْلَعامِلُ ِعْلَمه(: مع اإلمكان وعدم 
اخلوف والتقية: ألّن اهلل تعاىل شّرفه بفضيلة 
العلم وكّرمه بشرف الرئاسة وجعله ناصرًا 
لدينه وحاكمًا على عباده، فوجب عليه أن 
حيفظ قوانني الدين من الزيادة والنقصان، 
وحيملهم  املكّلفني  أحوال  إىل  ينظر  وأن 
على االعتدال إن جتاوزوا عن حّده، وحاله 
صّحة  حفظ  يف  املشفق  الطبيب  كحال 
لزواهلا  املوجبة  األمراض  ودفع  األبدان 

وفساد األعضاء.
َلْعَنُة  َفَعَلْيه  َيْفَعْل  مَلْ  )َفَمْن   :قال ثم 
( اللعن الطرد واإلبعاد من اخلري، وفيه  اهللَّ
إجراء  عن  امُلعِرض  للعامل  عظيم  حتذير 
حكم اهلل تعاىل وإصالح حال اخللق بقدر 
اإلمكان، فكيف إذا أعرض عن إصالح 

حال نفسه؟ فتأمل.

أيها الناس: 
إمنا َبدُء وقوع 

الفنت أهواٌء ُتتَّبع 
وأحكاٌم ُتبتدع
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قال أمير المؤمنين: )استعدوا ليوم تشخص فيه األبصار وتزل لهوله العقول وتتبلد البصائر(.

على  اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  احلمد 
خات األنبياء واملرسلني أبي القاسم حممد 

وآله املعصومني املنتجني.
من   األعظم النيب  مسالة خالفة  إن 
يدور  حيث  واحلساسة  املهمة  املسائل 
االعتقاد،  وصحة  األعمال  قبول  مدارها 
مصدر  أنها  املفرتض   النيب وخالفة 
من  هلم  موحد  وعامل  للمسلمني  قوة 
افرتقت  فقد  ذلك  مع  ولكن  االفرتاق، 
ففرقة  رئستني،  فرقتني  اإلسالمية  األمة 
زّي اإلسالم  تقمصوا  الذين  تكونت من 
عن  احنرف  ممن  معهم  حتالف  ومن 
اإلمامة  مسالة  من  جعلوا  فقد  السبيل 
أداة   األعظم الرسول  بعد  واخلالفة 
بني  والبغضاء  الشحناء  وزرع  للتفرق 
السوء  يضمرون  هؤالء كانوا  املسلمني، 
أوامر  على  متردهم  فأظهروا  لألمة، 

النيب يف أواخر أيامه وهو على 
فراش املرض حني طلب كتفا ودواة، وما 
تنفيذ  إىل  بادروا  حتى   استشهد إن 
مشل  مزقت  اليت  املريضة  خمططاتهم 
األمة اإلسالمية إىل يوم الناس هذا، فقد 
استشهد   األكرم النيب  أن  زعموا 
من  واخلليفة  الوصي  على  ينص  ومل 
على  األمة  اختيار  إىل  األمر  وترك  بعده 
حد زعمهم، فاألمة هي اليت ختتار قائدا 
األمة  اختيار  النيب، وقضية  بعد  هلا 
باحلقيقة مضافا إىل أنها مترد وانقالب 
مفضوحة  مغالطة  هي  الصراط،  على 
تبخرت يف ساحة الواقع، فالكل يعلم أن 
)األول( هو جمموعة صغرية  اختار  الذي 
الواحدة،  اليد  أصابع  عددها  يتجاوز  ال 
وقى  فلتة  أنها:  )الثاني(  عنها  قال  حتى 
اهلل شرها، فمن عاد ملثلها فاقتلوه، والذي 
اختار )الثاني( هو شخص واحد ال غري رغم 
)الثالث(  أما  آنذاك،  الصحابة  اعرتاض 
من  معينني  أشخاص  قبل  من  ُعني  فقد 
ِقبل )الثاني(، مع هذا فأي زعم لالختيار! 
هلذه  تسمية  السياسة  يد  أطلقت  وقد 

الفرقة بـ)أهل السنة واجلماعة( و)العامة( 
و)أهل احلديث( وذلك بعد عقود مرت من 

.استشهاد النيب
من  تتخذ  فكانت  الثانية:  الفرقة  أما 
هلا  دستورا   النيب وسنة  القرآن 
نصب  أن  يف  بهما  وتعبدت  ومنهاجا، 
النيب  بعد  من  والوصي  واخلليفة  اإلمام 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  بيد   األقدس
وأنه قد فعل ذلك وعنّي، ومبا أن اختيار 
األنبياء والرسل وبعثتهم بيده تعاىل، ومبا 
أن لإلمام واخلليفة بعد النيب مجيع 
خال  ما  والوظائف  املهام  من  للنيب  ما 
تعيني  يكون  أن  البد  فكذلك  النبوة، 
وتعاىل،  سبحانه  بيده  واخلليفة  اإلمام 
العصمة  اإلمام  وكذلك ألن من شروط 
اهلل  إال  يعلمها  وال  واخلطأ  الزلل  من 
اسم  الفرقة  ُأطلق على هذه  وقد  تعاىل، 

)اإلمامية( أو )الشيعة(.
ومن املهم جدا مالحظة أن هذه التسمية 
املعروفة   النيب أحاديث  من  مأخوذة 
والصادرة عنه، وحنن إذ نذكر ذلك 
الطائفة -وكفى  ننتمي هلذه  ال لكوننا 

اإلمامة
الحلقة الرابعة
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قال أمير المؤمنين: )اتبعوا النور الذي ال يطفى والوجه الذي ال يبلى وسلموا ألمره فإنكم لن تضلوا مع التسليم(.
به فخرا- ولكن هذا هو احلق، وهذا ما 
شهدت به مصادر احلديث عند الفريقني، 
فالنيب هو الذي أطلق هذا االسم على 
 ،أتباع وحميب الوصي أمري املؤمنني
من  وهو   - احلسكاني  احلاكم  فهذا 
القرن  يف  املعروفني  العامة  علماء  كبار 
اخلامس-يف كتابه شواهد التنزيل، ج2، 
ص467 وما بعدها يذكر عن الصحابي 
جابر بن عبد اهلل األنصاري ما نصه: عن 
األنصاري قال: )كنا  بن عبد اهلل  جابر 
جلوسا عند رسول اهلل وسلم إذ أقبل 
إليه  أبي طالب، فلما نظر  علي بن 
النيب قال: قد أتاكم أخي، ثم التفت 
إن  البنية  هذه  ورب  فقال:  الكعبة  إىل 
هذا وشيعته ) هم ( الفائزون يوم القيامة، 
ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: أما واهلل إنه 
أولكم إميانا باهلل وأقومكم بأمر اهلل، 
حبكم  وأقضاكم  اهلل  بعهد  وأوفاكم 
وأعدلكم  بالسوية  وأقسمكم  اهلل 
مزية،  اهلل  عند  وأعظمكم  الرعية  يف 
آَمُنوا  الَِّذيَن  )ِإنَّ  اهلل  فأنزل  جابر:  قال 
اِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَِّة(  احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ
قال أصحاب  أقبل  إذا   فكان علي
بعد  الربية  خري  أتاكم  قد   :حممد
ابن  عن  أخرى  رواية  ويف  اهلل(.  رسول 
عباس أنه قال: )قال: هم علي وشيعته(، 
و أيضا عن ابن عباس قال: )ملا نزلت هذه 
اِت  احِلَ اآلية: )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 النيب قال  اْلرَبِيَِّة(  َخرْيُ  ُهْم  ُأْوَلِئَك 
أنت  تأتي  وشيعتك،  أنت  هو   :لعلي
مرضيني،  راضني  القيامة  يوم  وشيعتك 
قال  مقمحني،  غضابا  عدوك  ويأتي 
عدوي؟  ومن  اهلل  رسول  يا   :)علي(
قال: من تربأ منك ولعنك...(. وقد رواها 
احلاكم بطرق خمتلفة كثرية، فمن شاء 

فلرياجع.
وكذلك روى ذلك جالل الدين السيوطي-
وهو أحد كبار علمائهم-يف كتابه الدر 
املنثور، ج6، ص379، يف ذيل تفسريه لآلية 
اِت ُأْوَلِئَك  احِلَ )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
روى:  حيث  البينة:7،  اْلرَبِيَِّة(  َخرْيُ  ُهْم 
)أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت 
يا رسول اهلل من أكرم اخللق على اهلل؟ 
قال: يا عائشة أما تقرئني: ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
اِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَِّة(،  احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اهلل 

فأقبل  وسلم   النيب عند  كنا  قال: 
علي فقال النيب: والذي نفسي 
يوم  الفائزون  هلم  وشيعته  هذا  أن  بيده 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِإنَّ  ونزلت:  القيامة، 
اِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَِّة، فكان  احِلَ الصَّ
 علي أقبل  إذا   النيب أصحاب 
عدي  ابن  وأخرج  الربية،  خري  جاء  قالوا 
مرفوعا:  سعيد  أبي  عن  عساكر  وابن 
عن  عدي  ابن  وأخرج  الربية،  خري  علي 
ابن عباس قال: ملا نزلت )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
اِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَِّة(  احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ
أنت  هو   :لعلي  اهلل رسول  قال 
مرضيني،  راضني  القيامة  يوم  وشيعتك 
قال:   علي عن  مردويه  ابن  وأخرج 
قول  تسمع  أمل   :اهلل رسول  لي  قال 
اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِإنَّ  اهلل 
وشيعتك  أنت  اْلرَبِيَِّة  َخرْيُ  ُهْم  ُأْوَلِئَك 
جثت  إذا  احلوض  وموعدكم  وموعدي 

األمم للحساب تدعون غرا حمجلني(.
من  الكثري  احلديث  هذا  ذكر  كما 
العامة  علماء  السيما  اإلسالم  علماء 
أمثال ابن حجر اهليتمي املكي -املعروف 
بتعصبه ضد مذهب أهل البيت -يف 
كتابه الصواعق الرقة، ص 161، وابن 
568يف  املتوفى  خوارزم  أخطب  أمحد 
كتابه املناقب، ومن شاء املزيد فلرياجع 
وج14  وج7  ج4  احلق،  إحقاق  كتاب 

وغريها للسيد املرعشي)طاب ثراه(.
وهنا نرى أن اسم الشيعة ورد على لسان 
النيب األكرم وهو الذي أطلقه على 

 ،َمن اتبع الوصي علي بن ابي طالب
ال  هذا  وعلى   ،حياته يف  وذلك 
مؤسس  بأن  وارتياب  شك  أدنى  يبقى 
 ،التشيع والشيعة هو النيب األكرم
احلقائق  هذه  مقابل  يف  قول  يبقى  فهل 
اهلدى  وترك  العمى  أراد  ملن  إال  الدامغة 
ويف الضالل تردى وانقلب على املصطفى، 
هذا مع األخذ بنظر االعتبار أن َمن أطلق 
رب  بعصمته  من شهد  هو  احلقائق  هذه 
الليل  آناء  يتلى  قرآن  يف  واجلالل  العزة 
وأطراف النهار: )َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما 
َغَوى َوَما َيْنِطُق َعْن اهْلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي 
ُيوَحى  َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى ( النجم:5-2، 
عن  الواردة  الروايات  من  العديد  وهناك 
 يف حق شيعة أمري املؤمنني النيب
وفضلهم، وقد ذكرت ذلك الكثري من 
املصادر منها ما جاء عن الشيخ الصدوق 
)طاب ثراه( يف كتابه اخلصال، ص402: 
قال:  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  )عن 
أقبل  إذا   النيب يوم عند  كنت ذات 
بوجهه على علي بن أبي طالب فقال: 
يا  بلى  قال:  احلسن؟  أبا  يا  أبشرك  أال 
خيربني  جربئيل  هذا  قال:  اهلل،  رسول 
عن اهلل جل جالله أنه قد أعطى شيعتك 
وحمبيك سبع خصال: الرفق عند املوت، 
واألنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة، 
واألمن عند الفزع، والقسط عند امليزان، 
اجلنة  ودخول  الصراط،  على  واجلواز 
أيديهم  بني  يسعى  نورهم  الناس،  قبل 
وبأميانهم(، وغريها الكثري من الروايات 
الصحابة  من  أن  كما  الشأن،  هذا  يف 
َمن عرفوا باسم شيعة علي يف حياة 
بن  العباس  أمثال:   األكرم الرسول 
وأوالده،  وعقيل  وأوالده،  املطلب  عبد 
وجعفر وأوالده، وكل بين هاشم آنذاك، 
وأبو ذر وسلمان المدي وغريهم الكثري 
الدين  السيد شرف  الكثري، وقد ذكر 
مئات األمساء  املهمة  الفصول  يف كتابه 
 علي بشيعة  عرفوا  الصحابة  من 
فلرياجع.  شاء  ومن   ،النيب حياة  يف 
شاء  إن  القادم  العدد  يف  تتمة  وللكالم 

اهلل تعاىل.
على  اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد 

حممد واله الطيبني الطاهرين.

 قال النبي
لعلي تأتي 
أنت وشيعتك 

يوم القيامة راضين 
مرضيين، ويأتي عون 

غضابًا مقمحين
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قال أمير المؤمنين: )اصدقوا في أقوالكم وأخلصوا في أعمالكم وتزكوا بالورع(.

هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيدة بن 
ربيعة بن حزام بن غفار الغفاري.

والصدق  بالزهد  عليه  اهلل  رضوان  عرف 
منزلة  وله   ،الرسول عن  واحلديث 
من  أول  يعد  كان  إذ  الفضل  من  كبرية 
وكان   النيب عهد  على  بالشيعي  لقب 

.من املشايعني ألمري املؤمنني علي
موقفه من اإليمان وثباته على المبدأ:

كان أبو ذر يتعبد قبل اإلسالم، ومل يكن 
يف  سعد  ابن  عن  ورد  حيث  األصنام  يعبد 
الطبقات ج4: ص161 عن طريق عبداهلل بن 
الصامت قال لي أبو ذر: يا بن أخي صليت 
قبل اإلسالم بأربع سنني. قلت له: من كنت 
فأين كانت  قلت  السماء،  إله  قال:  تعبد؟ 

قبلتك؟ قال: حيث وجهين اهلل عز وجل.
وهو رابع من أسلم من الرجال فأول من أسلم 
علي بن أبي طالب، ثم أخوه جعفر الطيار، 
ثم زيد بن حارثة، وكان أبو ذر رمحه اهلل 
رابعهم. االحتجاج للشيخ الطربسي: ج 1 - 

هامش ص 225
وكان يتأله يف اجلاهالية ويقول: ال إله إال 
َمّر عليه رجل  يعبد األصنام حيث  اهلل، وال 
 من أهل مكة بعد ما أوحي إىل النيب
فقال يا أبا ذر! إن رجال مبكة يقول مثل ما 

تقول: ال إله إال اهلل، ويزعم أنه نيب. 
الغدير - الشيخ األميين - ج 8 - ص 308

يزل مصليا  فما  الشمس  عند  يقوم  فكان 
خفاء،  كأنه  فيخر  حرها  يؤذيه  حتى 
وجه.  حيث  يتوجه  كان  عنه  ورد  فكما 
للنيسابوري: ج3 ص 341(،  املستدرك  )عن 
وعندما علم أبو ذر خبرب النيب ودعوته 

إىل اإلسالم جاء إىل مكة فإذا هو حبلقة 
جمتمعني يشتمون النيب صلى اهلل عليه وآله، 
فقد  عنه  فقالوا: كفوا  طالب،  أبو  فأقبل 
جاء عمه، فتبعه أبو ذر فالتفت إليه فقال: 
ما حاجتك؟ قال: هذا النيب املبعوث فيكم، 
قال وما حاجتك إليه؟ قال: أومن به وأصدقه 
وال يأمرني بشئ إال أطعته، فقال تشهد أن 
ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل؟ قال: 
نعم، ... فلما دخل عليه قال: أنا رسول 
اهلل يا أبا ذر انطلق إىل بالدك فإنك جتد ابن 
عم لك قد مات فخذ ماله وكن بها حتى 
يظهر أمري، ثم دعاه وقال: كفاك اهلل هم 
دنياك وعقباك، فصار أربعني يوما ماء زمزم 
غسال له فما اشتهى شيئا آخر وانطلق إىل 
بالده فوجده كما قال. مناقب آل أبي طالب 

- ابن شهر آشوب - ج 1 - ص 86 - 87
نشره لإلسالم:

إىل  بالرجوع   اهلل رسول  أمره  أن  بعد 
أهله رجع وأخذ بتبليغ اإلسالم وبث تعاليمه 
بني الناس وأسلم الكثري منهم نتيجة ذلك 
فانتقلوا من عبودية الصنمية إىل عبودية اهلل 
.الواحد األحد حتى ظهر أمر رسول اهلل
وبعد ذلك هاجر)رضوان اهلل عليه( إىل املدينة 
بن عمرو  املنذر  وبني  بينه   النيب وآخى 
يف املؤاخاة الثانية، وهي مؤاخاة األنصار مع 
املهاجرين بعد اهلجرة بثمانية أشهر، ثم شهد 
مشاهد رسول اهلل، وكان له دور فاعل 
البيعة  عن  بامتناعه   الرسول حياة  بعد 
 النيب مقام  قيامه  وإنكار  بكر  ألبي 
بذكر  ياهر  فأخذ  للخالفة،  وغصبه 
أعدائهم،  ومثالب   ،البيت أهل  مناقب 

رضوان  فكان  والعناء،  املشقة  على  وصرب 
اهلل تعاىل عليه ال تأخذه يف اهلل لومة الئم،  
حب  بست:  خليلي  أوصاني  يقول:  فكان 
املساكني، وأن أنظر إىل من هو فوقي، وأن 
أقول احلق وإن كان مرا، وأن ال تأخذني 
يف اهلل لومة الئم، ففي لقاء له مع فتى من 
قريش مرة قال له: أما نهاك أمري املؤمنني 
عن الفتيا؟ فقال: أرقيب أنت علّي؟ فوالذي 
ثم  الصمامة هيهنا،  لو وضعتم  بيده  نفسي 
رسول  من  منفذ كلمة مسعتها  إني  ظننت 

اهلل قبل أن حتتزوا ألنفذتها.
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

كان أبو ذر رضوان اهلل عليه يأمر باملعروف 
مواقف  وله  حل،  أينما  املنكر  عن  وينهى 
كثرية حدثت مع عثمان بن عفان ومعاوية 
وحواشيهم فأنكر عليهم ما يقومون به من 
التصرف يف مال املسلمني وهنا نذكر بعض 

املواقف:
ملا أعطى عثمان بن عفان مروان بن احلكم 
املال  من  أعطى  ما  احلكم  بن  واحلارث 
بشر  يقول:  عليه  اهلل  رضوان  ذر  أبو  جعل 
عز  اهلل  قول  ويتلو  أليم،  بعذاب  الكانزين 
والفضة  الذهب  يكنزون  )والذين  وجل: 
وال ينفقونها يف سبيل اهلل، فبشرهم بعذاب 
أن  إليه  أرسل  عثمان خربه  بلغ  فلما  أليم(، 
أينهاني  عليه:  اهلل  رضوان  فقال  ينتهي، 
من  وعيب  اهلل،  كتاب  قراءة  عن  عثمان 
ترك أمر اهلل؟ فواهلل، لئن أرضي اهلل بسخط 
عثمان، أحب إلي، وخري لي، من أن أسخط 

اهلل برضاه. الغدير: ج8 ص294.
عفان  بن  عثمان  جعل  وغريه  املوقف  وهذا 
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قال أمير المؤمنين: )اهربوا من الدنيا واصرفوا قلوبكم عنها فإنها سجن المؤمن حظه فيها قليل وعقله بها عليل وناظره فيها كليل(.

يتخذ قراره بعدم إبقائه يف املدينة ونفيه إىل 
بالد أخرى فُنفي إىل الشام، فعندما أرسل 
أشياء  معاوية  على  ينكر  أخذ  الشام  إىل 
بثالث  إليه  بعث  معاوية  إن  حتى  يفعلها، 
أمام  فضحه  وعدم  إلسكاته  دينار  مائة 
الناس، فقال له: إن كانت من عطائي الذي 
حرمتمونيه عامي هذا؟ قبلتها! وإن كانت 
صلة فال حاجة لي فيها، وبعث إليه مسلمة 
وجدت  أما  فقال:  دينار،  مبائيت  الفهري 
مبال؟  الي  تبعث  حني  مين،  عليك  أهون 

وردَّها. حبار األنوار: ج22 ص415.
وكان من أقواله رضوان اهلل عليه: واهلل لقد 
هي يف  ما  واهلل  أعرفها،  ما  أعمال  حدثت 
ألرى  إني  واهلل  نبيه،  سنة  وال  اهلل،  كتاب 
حقا ُيطفأ، وباطال حُييى، وصادقا يكذب، 

وأثرة بغري تقى، وصاحلا مستأثرا عليه.
فلم يسكن ألعداء اهلل بال، فأخذوا حيّذرون 
معاوية من وجود أبي ذر فوصله: أن أبا ذر 
مفسد عليك الشام، فتدارك أهله إن كانت 
لكم به حاجة، فكتب معاوية إىل عثمان 
فيه، وأجابه عثمان بكتاب: أن امحل جندبا 
ه به  إليَّ على أغلظ مركب، وأوعره، فوجَّ
على  ومحله  والنهار،  الليل  به  سار  من  مع 
به  قدم  حتى  قتب  إال  عليها  ليس  شارف 
املدينة، وقد سقط حلم فخذيه من اجلهد. 

حبار األنوار: ج22 ص416.
علمه وحكمه:

على  حريصا  عاملا  عليه  اهلل  رضوان  كان 
يروى  فمما  طلبه  يف  السؤال  كثري  العلم، 
ذر  أبي  ملا سئل عن   املؤمنني عن أمري 
حريصا  شحيحا  وكان  علما  )وعى  قال: 
على دينه حريصا على العلم وكان يكثر 
السؤال فيعطي ومينع، أما إنه قد ملئ له يف 
املتقي   - العمال  كنز  امتأل(.  حتى  وعائه 

اهلندي - ج 13 - ص 160
رسول  وشهادة  علمه  يف  رواية  هنا  وننقل 
)كنت  قال:  زرارة  فعن  ذلك  على   اهلل
زرارة  يا  فقال:   أبي جعفر قاعدا عند 
رسول  عهد  على  تنازعا  وعثمان  ذر  أبا  أن 
اهلل فقال عثمان: كل مال من ذهب أو 
فضة يدار ويعلم به ويتجر، ففيه الزكاة إذا 
حال عليه احلول، فقال أبو ذر: ما اجتر به أو 
دير وعمل به، فال زكاة فيه، وإمنا الزكاة 
فيه إذا كان ركازًا أو كنزا موضوعا فإذا 
حال عليه احلول، ففيه الزكاة، فاختصما 
يف ذلك إىل رسول اهلل فقال: القول ما 
  2 ج  املعترب - القق احللي:  ذر(.  أبو  قال 

ص 497 - 498
ومما نقل عنه رضوان اهلل عليه يف هذا اجملال 

ملا كتب اليه رجل: يا أبا ذر أطرفين بشئ 
ولكن  العلم كثري  إليه  فكتب  العلم  من 
إن قدرت أن ال تسئ إىل من حتبه فافعل، 
فقال له الرجل: وهل رأيت أحدا يسيئ إىل 
من حيبه؟ فقال له: نعم نفسك أحب األنفس 
إليك فإذا أنت عصيت اهلل فقد أسأت إليها. 
- ص   2 ج   - الكليين  الشيخ   - الكايف 

458
مما قيل فيه:

قال رسول اهلل: ما أظلت اخلضراء وما 
أقلت الغرباء على ذي هلجة أصدق من أبي ذر 
يعيش وحده، وميوت وحده، وحيشره وحده، 

ويدخل اجلنة وحده. 
وقال: )أبو ذر يف أميت شبيه عيسى بن 
مريم يف زهده وورعه(. )حبار االنوار: ج22 

ص420(. 
فقال:  ذر  أبي  عن   املؤمنني أمري  سئل 
الناس،  عنه  عجز  علما  وعى  رجل  )ذلك 
ثم أوكأ عليه ومل خيرج شيئا منه( )حبار 

األنوار:ج22 ص420(.
قال الصادق: )دخل أبو ذر على رسول 
 :جربئيل فقال  جربئيل  ومعه   اهلل
من هذا يا رسول اهلل ؟ قال : أبو ذر قال أما 
إنه يف السماء أعرف منه يف األرض(. )روضة 
الواعظني - الفتال النيسابوري - ص 284(

دعاؤه في السماء معروف:
قال له رسول اهلل: ما هذا الدعاء الذي 
تدعو به؟ فقد أخربني جربئيل أن لك 
فقال:  السماء،  يف  معروفا  به،  تدعو  دعاء 
أسألك  إني  )اللهم  أقول:  اهلل  يا رسول  نعم 
األمن واإلميان بك والتصديق بنبيك والعافية 
العافية  على  والشكر  البالء  مجيع  من 
والغنى عن شرار الناس(. الكايف - الشيخ 

الكليين - ج 2 - ص 587
نفيه إلى الربذة

ملا ضاق على عثمان ما يقوم به أبو ذر من 
أصدر  املنكر  عن  ونهيه  باملعروف  أمره 
األمر بنفيه إىل الربذة وأن ال يكلمه أحد 
وال يشيعه، حيث أمر مروان بن احلكم أن 
خيرج به، فخرج به وحتاماه الناس، إال علي 
واحلسن  أخاه،  وعقيال   طالب أبي  بن 
ياسر،  بن  وعمار  السالم،  عليهم  واحلسني 

فخرجوا معه يشيعونه. 
ومما كلم به اإلمام علي أبا ذر حني 
إنك غضبت هلل،  ذر،  أبا  يا  قائال:  تشييعه 
فارُج َمْن غضبت له، إن القوم خافوك على 
يف  فاترك  دينك،  على  وخفتهم  دنياهم، 
مبا  منهم  واهرب  عليه،  خافوك  ما  أيديهم 
خفتهم عليه، فما أحوجهم إىل ما منعتهم، 

الرابح  من  وستعلم  منعوك!  عما  وأغناك 
السماوات  أن  ولو  حسدا،  واألكثر  غدا، 
واألرضني كانتا على عبد رتقا ثم اتقى اهلل 
ال  ذر  أبا  يا  خمرجا،  منهما  له  اهلل  جلعل 
يؤنسنك إال احلق، وال يوحشنك إال الباطل، 
فلو قبلت دنياهم ألحبوك ولو قرضت منها 
 - والتابعني  الصحابة  من  األعالم  ألمنوك. 
احلاج حسني الشاكري - ج 4 - ص 73 

.75 -
وبعد وداع األحبة بكى أبو ذر رضوان اهلل 
عليه وقال: رمحكم اهلل يا أهل بيت الرمحة 
 اذا رأيتكم، ذكرت بكم رسول اهلل !
غريكم،  شجن  وال  َسكن  باملدينة  مالي 
إني ثقلُت على عثمان باحلجاز، كما ثقلت 
على معاوية بالشام، وَكِره أن أجاور أخاه 
وابن خاله باملصرين، فأفسد الناس عليهما، 
ني اىل بلد ليس لي به ناصر وال دافع  فسريَّ
إال اهلل ! واهلل ما أريد إال اهلل صاحبًا، وما 
ج4  الشيعة:  أعيان  وحشة.  اهلل  مع  أخشى 

ص239.
وفاته)رضوان اهلل عليه(:

فلما حضرت أبا ذر الوفاة وذلك يف سنة مثان 
يف ذي احلجة من إمارة عثمان، أوصى ابنته 
إذا جاءك الذين يدفنونين فقولي هلم إن أبا 
ذر يقسم عليكم أال تركبوا حتى تأكلوا، 
وأوصاها أن تستقبل به القبلة، وقال: بسم 
اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل، ثم خرجت 
ابنته فتلقتهم وقالت: رمحكم اهلل اشهدوا 
إليه  هلم  فأشارت  هو  وأين  قالوا:  ذر،  أبا 
ونعمة عني  نعم  فقالوا:  فادفنوه،  مات  وقد 
لقد أكرمنا اهلل بذلك، وإذا ركٌب من أهل 
عليه  وصلوا  فغسلوه  إليه  فمالوا  الكوفة 
هلم  قالت  يرحتلوا  أن  ارادوا  فلما  ودفنوه 
ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السالم وأقسم 
ففعلوا ومحلوهم  تأكلوا  أال تركبوا حتى 

حتى أقدموهم مكة. 
آثاره بعد وفاته:

الطاهرة  الوالء  بذرة  عليه  اهلل  رضوان  بذر 
بن  عثمان  عهد  يف  الشام  إىل  ُنفي  حينما 
يف  املباركة  البذرة  هذه  فنمت  عفان، 
واليت   علي لإلمام  املوالية  القبائل 
دخلت مع جيوش الفتح، واستقرت يف جبل 
عامل، أمثال اهلمدانيني وخزاعة اليت منها 
احلرافشة، وكان هذا اجلبل وبسبب موقعه 
 اجلغرايف نقطة اشعاع للوالء آلل البيت
للبالد األخرى كمصر والشام وما واالها. 
حممد  السيد   - األحكام  مدارك  عن 

العاملي: ج 1 ص10.
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قال أمير المؤمنين: )أكثروا ذكر اهلل إذا دخلتم األسواق عند اشتغال الناس، فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحساب وال تكونوا من الغافلين(.

احلمد هلل الذي رفع العلم والعلماء يف 
آيات كرميات من كتابه العزيز حيث 
ُأنِزَل  َا  َأمنَّ َيْعَلُم  )َأَفَمْن  وجل:  عز  قال 
َأْعَمى  ُهَو  قُّ َكَمْن  احْلَ َربَِّك  ِمْن  ِإَلْيَك 
ُر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب( الرعد:19،  َا َيَتَذكَّ ِإمنَّ
َأنَُّه  اهللَُّ  )َشِهَد  وتعاىل:  سبحانه  وقال 
اْلِعْلِم  َوُأْوُلوا  َواملَالِئَكُة  ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  ال 
َقاِئمًا ِباْلِقْسِط( آل عمران: 18، وهذا 
يدل على فضل العلم وأهله حيث جعل 
مقرونة  العلم  وأهل  املالئكة  شهادة 
بشهادته عز وجل دون غريهم، وأن يف 
ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن اهلل 

ال يستشهد من خلقه إال العدول. 
ِعْلمًا(  ِزْدِني  َربِّ  )َوُقْل  تعاىل:  وقال 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن  طه:114، 
مل يأمر نبيه باالستزادة من شيء إال 
التسوية  نفى سبحانه  العلم كما  من 
بني أهل العلم وبني غريهم كما نفى 
التسوية بني أصحاب اجلنة وأصحاب 
الَِّذيَن  َيْسَتِوي  )َهْل  تعاىل:  قال  النار 

ُر  َا َيَتَذكَّ َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن ِإمنَّ
ُأْوُلوا اأَلْلَباِب( الزمر:9، وقال تعاىل )ال 
نَِّة(  َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اجْلَ

احلشر:20.
َشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه  َا خَيْ وقال تعاىل: )ِإمنَّ
اْلُعَلَماُء( فاطر:28، وقال تعاىل: )َيْرَفْع 
ُأوُتوا  َوالَِّذيَن  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اهللَُّ 

اْلِعْلَم َدَرَجاٍت( اجملادلة:11.
وجاء عن أبي عبد اهلل قال: قال 
طريقا  سلك  )من   :اهلل رسول 
يطلب فيه علما سلك اهلل به طريقا إىل 
أجنحتها  لتضع  املالئكة  وإن  اجلنة، 
يستغفر  وإنه  به،  رضا  العلم  لطالب 
يف  ومن  السماء  يف  من  العلم  لطالب 
األرض حتى احلوت يف البحر، وفضل 
العامل على العابد كفضل القمر على 
العلماء  وإن  البدر،  ليلة  النجوم  سائر 
ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا 
وال درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ 
ج1،  الكايف:  وافر(  حبظ  أخذ  منه 

ص34. 
وقال أمري املؤمنني إىل كميل بن 
زياد: )َيا ُكَمْيُل: اْلِعْلُم َخرْيٌ ِمَن املَاِل، 
املَاَل،  ُرُس  حَتْ وَأْنَت  ُرُسَك  حَيْ اْلِعْلُم 
َيْزُكوا  واْلِعْلُم  النََّفَقُة  َتْنُقُصه  واملَاُل 
َعَلى اإِلْنَفاِق، وَصِنيُع املَاِل َيُزوُل ِبَزَواِله. 
ِديٌن  اْلِعْلِم  َمْعِرَفُة  ِزَياٍد:  ْبَن  ُكَمْيَل  َيا 
اَعَة  ُيَداُن ِبه، ِبه َيْكِسُب اإِلْنَساُن الطَّ
يَل اأُلْحُدوَثِة َبْعَد َوَفاِته،  يِف َحَياِته، ومَجِ

ُكوٌم َعَلْيه. واْلِعْلُم َحاِكٌم واملَاُل حَمْ
وُهْم  اأَلْمَواِل  اُن  ُخزَّ َهَلَك  ُكَمْيُل:  َيا 
ْهُر،  َأْحَياٌء، واْلُعَلَماُء َباُقوَن َما َبِقَي الدَّ
اْلُقُلوِب  يِف  وَأْمَثاهُلُْم  َمْفُقوَدٌة  َأْعَياُنُهْم 

َمْوُجوَدٌة( نهج البالغة: ص496.
وأجاد الشاعر حيث قال:

ما الفخـــــر إال ألهــــل العلم إنهـــــم 
   على اهلـــــــــــدى ملن استهـــــدى أذالء

وقدر كل امرئ ما كـان حيسنه 
    واجلـــــــاهلون ألهل العلم أعــــــــداء

ففز بعلــــم تعش حيـــــا به أبـــــــــــدا 
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قال أمير المؤمنين: )أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي اهلل عز وجل يهون عليكم المصائب(.

    النـــاس موتى وأهل العلم أحيـــــــــاء
وبعد بيان أهمية العلم وفضله، كان 
لزاما تبيان اآلداب اليت ينبغي لطالب 
أن  يستطيع  بها حتى  يتحلى  أن  العلم 
وتستقر  األمان،  بر  إىل  بعلمه  يصل 
أهم  وإليك  النجاة،  سفينته على شط 

تلك اآلداب:
تعاىل  هلل  قربة  تعلمه  يكون  أن   -1
طمعًا يف جنته وخوفًا من ناره وطاعة 
أهل  من  بذلك  ويكون  وجل،  عز  له 

الفضل.
2- أن حيرتم املعلم ويتأدب معه وخيضع 
إذ  ويطيعه جبوارحه،  بقلبه  وحيبه  له 
- كبري  تقدم  كما   - العامل  فضل 
أمري  قال  الفضل،  أهل  إال  يعرفه  وال 
فكن  عاملًا  رأيت  )إذا   :املؤمنني
ج7،  البيت:  أهل  موسوعة  خادمًا(  له 
العامل  حق  )من   :وعنه ص272، 
عليك أن تسّلم على القوم عامة وختصه 
دونهم بالتحية، وأن جتلس أمامه، وال 
تشرينَّ عنده بيدك، وال تغمزن بعينيك، 
وال تقولّن: قال: فالن خالفًا لقوله...( 

كنز العمال: ج10، ص255.
وقَّر  فقد  عاملًا  وقَّر  )من   :وقال
ربه( موسوعة أهل البيت: ج7، ص272.  
عن النيب: )من استقبل العلماء فقد 
استقبلين، ومن زار العلماء فقد زارني، 
ومن جالس العلماء فقد جالسين، ومن 
كنز  ربي(  جالس  فكأمنا  جالسين 

العمال: ج10، ص170.
3- أن يعمل مبا يفهم ويعلم، ألن العلم 

مقرون بالعمل.
الصغري  فقلب  الصغر،  يف  التعلم   -4
من  فيها  ألقي  ما  اخلالية  كاألرض 
العلم يف  وانبتت خريًا، وإن  بذر قبلته 

الصغر كالنقش على احلجر.
5- يشغل كل أوقات فراغه بالتفكر 
والعلم، وذلك بعد تنظيم وقته: فوقت 
للراحة ووقت للتفكر ووقت للمراجعة 
ووقت للمباحثة واملشاورة ووقت للسؤال 

واألحبة،  لألهل  ووقت  واجلواب 
يف    علي  اإلمام  يقول  وهكذا، 
 :للحسن واحلسني له  أخر وصية 
َوَلِدي وَأْهِلي وَمْن  يَع  )ُأوِصيُكَما ومَجِ
َبَلَغه ِكَتاِبي ِبَتْقَوى اهللَّ وَنْظِم َأْمِرُكْم 
البالغة:  نهج  َبْيِنُكْم...(  َذاِت  وَصاَلِح 

ص421. 
6- أن يكون يف نفس املتعلم اهتمام 
بنوع العلم الذي يطلبه فيدعوه الشوق 

إليه وحبه إىل السعي إليه. 
7- يأخذ من العلم ما يفيده آلخرته، 
وليس  حيصى،  أن  من  أكثر  فالعلم 
أسهله  العلم  من  يأخذ  أن  ذلك  معنى 
وأيسره، فكل علم له مفاتيح وأبواب 
باملثابرة  إال  املتعلم  هلا  يصل  وال 
فعن  واالجتهاد،  والتفكر  واملتابعة 
أمري املؤمنني: )من أكثر الفكر 
مل  ما  وفهم  علمه  أتقن  تعلم  فيما 
يكن يفهم( موسوعة أهل البيت: ج8، 

ص519.
فالعلوم مطالعها من ثالثة أوجه: قلب 
مصّور،  وبيان  معرّب  ولسان  مفّكر، 
فإذا عقل اإلنسان الكالم بسمعه فهم 
معانيه بقلبه وبعد ذلك يبقى له حفظها 
اإلمام  فعن  ذاكرته  يف  واستقرارها 
 ،علي عن  آبائه،  عن  الصادق، 
قال: )جاء رجل من األنصار إىل رسول 
اهلل ( فقال: يا رسول اهلل، ما حق 
العلم؟ قال: االنصات له، قال: ثم مه، 
قال: االستماع له، قال: ثم مه، قال: ثم 
احلفظ، قال: ثم مه يا نيب اهلل، قال: 
العمل به، قال: ثم مه، قال: ثم نشره( 

أمالي الشيخ الصدوق: ص603.
مبا  قانعًا  يكون  أن  املتعلم  على   -8
طلب  عن  يغنيه  الذي  الرزق  من  لديه 
اهلل  ويدعو  الناس،  من  حيتاجه  ما 
دائمًا أن يعينه على التعلم، قال رسول 
اهلل: )من غدا يف طلب العلم أظلت 
عليه املالئكة، وبورك له يف معيشته، 
ومل ينقص من رزقه( حبار األنوار: ج1، 

ص184.
9- أن يسأل الطالُب عن الشيء الذي 
فالعلم  ذلك،  من  يستحي  وال  يهله، 
ويؤجر  السؤال،  مفتاحها  خزائن 
القائل  السؤال  جواب  ويف  العلم  يف 
املسألة،  جلواب  الناس  من  واملستمع 
عباده  على  اهلل  حيتج  القيامة  ويوم 
تعلمتم  هاًل  هلم:  يقول  بأن  اجلهلة، 

كي تعلموا.
يكثر  أن  هذا  معنى  ليس  ولكن 
مرجوة  فائدة  بدون  السؤال  االنسان 
يرتتب  العامل مما  ووقت  وقته  فيضيع 
اهلالك  إىل  به  تؤدي  قد  نتائج  عليه 
والضالل، فقد نهي عن القيل والقال 
وكثرة السؤال فحسن السؤال نصف 

العلم.
10- إذا كان على املتعلم صعوبة يف 
عن  يبحث  أن  فعليه  معني  شيء  تعلم 
نقص  يسد  أن  وحياول  ذلك  أسباب 
ال  أن  وعليه  العلم،  هذا  يف  نفسه 
يسرع إليه امللل بل يكون صابرًا حتى 
يتعلم، فمن مل يتحمل ذل التعلم ساعة 
أمري  فعن  أبدًا،  اجلهل  ذل  يف  بقي 
يأدب  أن  املتعلم  )على   :املؤمنني
نفسه يف طلب العلم، وال ميل من تعلمه 
احلكم:  غرر  علم(  ما  يستكثر  وال 
6197، وعنه : )ال حيرز العلم إال 
من يطيل درسه( موسوعة أهل البيت: 

ج3، ص419.
من  يتعّلمه  ما  املتعّلم  حيرتم  أن   -11
العلوم، وأن يفرح إذا تعّلم شيئًا جديدًا 
يوّفق لذلك ويدعو اهلل  إذا مل  وحيزن 

مع العلم أن يوفق للعمل.
12-  على املتعلم التواضع يف كسب 
ال  العلوم  من  علمًا  أتقن  فمن  العلم 
يأخذه الغرور والكرب على اآلخرين بل 
يعلم أن كل ذلك بفضل اهلل وتوفيقه. 
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قال أمير المؤمنين: )اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه فإنه يقي مصارع السوء(.

 :دفن الجسد الطاهر للنبي

األول  ربيع  من  األوىل  الليلة  منتصف  يف 
الشريف  اجلسد  دفن  )11هـ(،  سنة 

 .الطاهر خلات األنبياء واملرسلني
املسجد  يف  املسلمون  وكان  املفيد:  قال 
الصالة  يف  يؤمهم  فيمن  خيوضون 
أمري  إليهم  فخرج  يدفن؟!  وأين  عليه 
رسول  إن  هلم:  فقال   ،املؤمنني
إليه  فيدخل  وميتًا  حيًا  إمامنا   اهلل
فوج فوج منكم فيصلون عليه بغري إمام 
وينصرفون، وإن اهلل تعاىل مل يقبض نبيًا 
فيه،  لرمسه  ارتضاه  وقد  إال  يف مكان 
فيها،  اليت قبض  دافنه يف حجرته  وإني 

فسلم القوم لذلك ورضوا به. 

ودخل أمري املؤمنني والعباس بن عبد 
بن  وأسامة  العباس  بن  والفضل  املطلب 
ونزل   ...اهلل رسول  دفن  ليتولوا  زيد 
فكشف  القرب   طالب أبي  بن  علي 
عن وجه رسول اهلل ووضع خده على 
األرض موجهًا إىل القبلة على ميينه، ثم 

وضع عليه اللنب وهال عليه الرتاب. 
وقال اإلمام الباقر: ... َفصّلوا عليه 
الصباح  حتى  الثالثاء  وليلة  األثنني  يوم 
األقرباء  عليه  صلى  حتى  والثالثاء  ويوم 
السقيفة،  أهل  حيضر  ومل  واخلواص، 
وكان علي أنفذ إليهم بريدة، وإمنا 

متت بيعتهم بعد دفنه. 
وعن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول 
اهلل حتى مسعت صوت املساحي من 

آخر الليل ليلة األربعاء. 
ابتداء إمامة صاحب األمر)عج(: 

يف اليوم التاسع من شهر ربيع األول سنة 
احلسن  اإلمام  شهادة  وبعد  )260هـ(، 
العسكري، ابتدأت إمامة صاحب األمر 

والزمان احلجة بن احلسن)عج(، وكذلك 
غيبته الصغرى. 

قال الشيخ املفيد: وكان اإلمام بعد أبي 
رسول  باسم  املسمى  ابنه   حممد
خيلف  ومل  بكنيته،  املكنى   ،اهلل
باطنًا، وخلفه  ولدًا غريه ظاهرًا وال  أبوه 

غائبًا مسترتًا...
ويعد هذا اليوم عيدًا وسرورًا لشيعة أهل 
البيت، وذلك ألنه أول يوم من إمامة 
وخالفة منجي البشرية وآخر احلجج هلل 

على أرضه. 
التاسع  اليوم  يف  أنفق  من  أنه  وروي 
إطعام  فيه  ويستحب  له،  غفر  شيئًا  منه 
النفقة،  يف  والتوسعة  وتطييبهم  اإلخوان 
وهو  والعبادة،  والشكر  اجلديد،  ولبس 

يوم نفي اهلموم. 
 :وفاة عبد المطلب جد النبي

وبعد  األول  ربيع  من  العاشر  اليوم  يف 
تويف    النيب والدة  من  سنوات   8
مناف  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب  عبد 
حتى  يبكي،  جنازته  خلف   وكان

دفن باحلجون.
دين  على  موحدًا  املطلب  عبد  وكان 
احلنيفية دين إبراهيم اخلليل، وقد روي 
روايات،  ذلك  يف   البيت أهل  عن 
منها: عن أبي عبد اهلل قال: )حيشر 
عبد املطلب يوم القيامة أمة وحده، عليه 

سيماء األنبياء وهيبة امللوك(. 
قال اجمللسي: أي إذا حشر الناس فوجًا 
فوجًا هو حيشر وحده، ألنه كان يف زمانه 
متفردًا بدين احلق من بني قومه، قال يف 
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قال أمير المؤمنين: )أنفقوا مما رزقكم اهلل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل اهلل فمن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة(.

النهاية: إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، 
األمة الرجل املتفرد بدين، كقوله تعاىل: 
)إن إبراهيم كان أمًة( سورة النحل:120. 

قدوم النبي المدينة: 
يف الثاني عشر من ربيع األول كان قدوم 
النيب املدينة مع زوال الشمس بعد أن 
الرجال  فخرج  مهاجرًا..  من مكة  خرج 
لقدومه  مستبشرين  والصبيان  والنساء 
وقصد   اهلل رسول  فوافى  يتعادون، 
مسجد قباء، ونزل واجتمع إليه بنو عمرو 
بن عوف وُسرُّوا به واستبشروا واجتمعوا 

حوله. 
أبو  فارقه   اهلل رسول  أمسى  فلما 
بعض  على  ونزل  املدينة،  ودخل  بكر، 
بقباء   اهلل رسول  وبقي  األنصار، 
أبو  فجاءه  اهلدم..  بن  كلثوم  على  نازاًل 
املدينة  تدخل  اهلل  رسول  يا  فقال:  بكر 
عليهم،  نزولك  إىل  متشوقون  القوم  فإن 
فقال: ال أريم من هذا املكان حتى 
 اهلل رسول  وكان  علي،  أخي  يوايف 
بعث إليه أن امحل العيال وأقدم... فبقي 
مخسة عشر يومًا فوافى علي بعياله.
ورود السيدة فاطمة المعصومة بلدة قم: 

يف الثالث والعشرين من ربيع األول سنة 
)201هـ( نزلت السيدة فاطمة بنت اإلمام 
 موسى بن جعفر وأخت اإلمام الرضا
بسبعة عشر  ذلك  بعد  وتوفيت  قم،  بلدة 

يومًا.
يف البحار عن تاريخ قم للحسن بن حممد 
عن  قم  مشايخ  أخربني  قال:  القمي، 
 الرضا املأمون  أخرج  ملا  أنه  آبائهم 
من املدينة إىل مرو لوالية العهد يف سنة 
أخته  فاطمة  خرجت  اهلجرة  من  مائتني 
فلما  ومائتني،  إحدى  سنة  يف  تقصده 

كم  فسألت  مرضت،  ساوة  إىل  وصلت 
فراسخ،  عشرة  قالوا:  قم؟  وبني  بينها 
فقالت: امحلوني إليها، فحملوها إىل قم 
وانزلوها يف بيت موسى بن خزرج بن سعد 

األشعري. 
قال: ويف أصح الروايات أنه ملا وصل خربها 
ويتقدمهم  قم  أشراف  استقبلها  قم  إىل 
موسى بن اخلزرج، فلما وصل أخذ بزمام 
ناقتها وجرها إىل منزله، وكانت يف داره 

سبعة عشر يومًا ثم توفيت )رض(. 
وقوع الصلح بين اإلمام الحسن ومعاوية: 
األول  ربيع  من  والعشرين  السادس  يف 
اإلمام  بني  الصلح  وقع  )41هـ(،  سنة 
سفيان،  أبي  بن  ومعاوية   احلسن
اإلمام  إىل  كتب  معاوية  وكان 
وأنفذ  والصلح،  اهلدنة  يف   احلسن
إليه بكتب أصحابه اليت ضمنوا له فيها 
فريق من  وروى  إليه،  وتسليمه  به  الفتك 
أن  األثري:  وابن  الطربي  فيهم  املؤرخني، 
صحيفة   احلسن إىل  أرسل  معاوية 
خبتمه،  أسفلها  على  خمتومًا  بيضاء 
وكتب إليه: أن اشرتط يف هذه الصحيفة 
َلَك.  فهو  شئت،  ما  أسفَلها  ختمُت  اليت 
)تاريخ الطربي: ج6 ص93. وابن األثريج 
3 ص162( فلم يد بدًا من إجابته، ملا 
كان عليه أصحابه من ضعف البصائر يف 
حقه والفساد عليه واخللف منهم له، وما 
انطوى كثري منهم عليه يف استحالل دمه 
وتسليمه إىل خصمه، وميل اجلمهور منهم 
اآلجلة،وصورة  يف  وزهدهم  العاجلة  إىل 
املعاهدة اليت وّقَعها الفريقان هي التالي:

املادة األوىل: تسليم األمر إىل معاوية، على 
..أن يعمل بكتاب اهلّل وبسنة رسوله

 املادة الثانية: أن يكون األمر للحسن
حَدٌثفألخيه  به  حَدَث  بعده،فإن  من 
به  يعهد  أن  ملعاوية  احلسني، وليس 

إىل أحد.
أمري  سبَّ  َيرْتُك  أن  الثالثة:  املادة 
املؤمنني والقنوت عليه بالصالة، وأن 

ال يذكر عليًا إال خبري.
مال  بيت  يف  ما  استثناء  الرابعة:  املادة 
فال  ألف،  آالف  مخسة  وهو  الكوفة، 
أن  معاوية  وعلى  األمر،  تسليم  يشمله 
ألفي  عام  كل   احلسن إىل  حيمل 
يف  هاشم  بين  يفّضل  وأن  درهم،  ألف 
عبد مشس،  بين  على  والِصالت  العطاء 

أمري  مع  ُقِتل  َمْن  أوالد  يف  ُيفرِّق  وأن 
ُقِتل  َمْن  وأوالد  اجَلَمل  يوم   املؤمنني
ألف درهم، وأن يعل  ألف  معه بصفني 

ذلك من خراج دار أجبرد.
الناس  أّن  على  وتنص  اخلامسة:  املادة 
يف  اهلّل،  أرض  من  كانوا  حيث  آمنون 
ومَينهم،وأن  وِحجازهم  وِعراقهم  َشامهم 
َن األسود واألمحر، وأن حيتمل معاوية  يؤمِّ
ما يكون من هفواتهم، وأن ال يتبع أحدًا 
مبا مضى، وأن ال يأخذ أهل العراق بإْحَنٍة.
حيث   علّي أصحاب  أمان  وعلى 
شيعة  من  أحدًا  ينال  ال  وأن  كانوا، 
أصحاب  وأّن  مبكروه،   علي
أنفسهم  على  آمنون  وشيعته   علي
ال  وأن  وأوالدهم،  ونسائهم  وأمواهلم 
ألحد  يتعرض  وال  شيئًا،  عليهم  يتعقب 
حق  ذي  كل  إىل  ويوصل  بسوء،  منهم 
حقه، وعلى ما أصاب أصحاب علّي حيث 

كانوا.
 ،يبغَي للحسن بن علي وعلى أن ال 
من  ألحد  وال   ،احلسني ألخيه  وال 
وال  ِسرًا  اهلّلغائلًة،  رسول  بيت  أهل 
َجهرًا، وال خُييف أحدًا منهم، يف ُأُفٍق من 

اآلفاق.
يف  ذكرناها  أخرى  مناسبات  وهناك 
السنة السابقة نذكرها بشكل خمتصر:

أرض   احلسني اإلمام  دخول   -1
كربالء يف اليوم الثاني منه سنة 61هـ.

اليوم  يف  باملنجنيق  الكعبة  رمي   -2
الثالث منه سنة 64هـ. 

3- هجرة النيب من مكة إىل املدينة 
يف الرابع منه.

 4- وفاة السيدة سكينة بنت احلسني
يف اخلامس منه سنة 117هـ.

 5- شهادة اإلمام احلسن العسكري
يف الثامن منه سنة 260هـ.

 من خدية 6- زواج رسول اهلل
عمر  من   25 سنة  منه  العاشر  يف 

.الرسول
7- والدة الرسول األكرم يف السابع 

عشر منه سنة 53 قبل اهلجرة.
حممد  بن  جعفر  اإلمام  والدة   -8
سنة  منه  عشر  السابع  يف   الصادق

83 هـ.
9- غزوة بين النضري يف الثاني والعشرين 

منه سنة 4هـ.
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بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )18(  لشهر ربيع األول  1436 هـ22

قال أمير المؤمنين: )أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إال ويد اهلل ترفعه(.

حيكى أن أحد احلكماء خرج مع ابنه خارج املدينة ليعرفه على تضاريس احلياة يف جو نقي .. بعيدا عن صخب املدينة وهمومها 
سلك االثنان واديًا عميقًا حتيط به جبال شاهقة .. وأثناء سريهما .. تعثرّ الطفل يف مشيته .. سقط على ركبته.. صرخ الطفل 

على إثرها بصوِت مرتفع تعبريًا عن أمله : آآآآه
فإذا به يسمع من أقصى الوادي من يشاطره األمل بصوت مماثل :آآآآه
نسي الطفل األمل وسارع يف دهشٍة سائاًل مصدر الصوت : ومن أنت؟؟

فإذا اجلواب يرد عليه سؤاله : ومن أنت ؟؟
انزعج الطفل من هذا التحدي بالسؤال فرد عليه مؤكدًا .. : بل أنا أسألك من أنت ؟

ومرة أخرى ال يكون الرد إال بنفس اجلفاء واحلدة : بل أنا أسألك من أنت؟
فقد الطفل صوابه بعد أن استثارته اجملابهة يف اخلطاب .. فصاح غاضبًا : أنت جبان !!

فهل كان اجلزاء إال من جنس العمل ..وبنفس القوة ييء الرد: أنت جبان !
أدرك الصغري عندها أنه حباجة ألن يتعلم فصاًل جديدًا يف احلياة من أبيه احلكيم، الذي وقف جبانبه دون أن يتدخل يف املشهد، 
الذي كان من إخراج ابنه قبل أن يتمادى يف تقاذف الشتائم، متلك االبن أعصابه وترك اجملال ألبيه إلدارة املوقف حتى يتفرغ 

هو لفهم هذا الدرس
تعامل األب كعادته حبكمة مع احلدث .. وطلب من ولده أن ينتبه للجواب هذه املرة ..

وصاح يف الوادي:  إني احرتمك 
كان اجلواب من جنس العمل أيضًا .. فجاء بنفس نغمة الوقار: إني أحرتمك  ..

عجب الطفل من تغري هلجة اجمليب .. ولكن األب أكمل املساجلة قائاًل: كم أنت رائع ... 
فلم يقّل الرد عن تلك العبارة الراقية : كم أنت رائع

ذهل الطفل مما مسع ولكن مل يفهم سر التحول يف اجلواب .. ولذا صمت بعمق لينتظر تفسريًا من أبيه هلذه التجربة الفيزيائية
عّلق احلكيم على الواقعة بهذه احلكمة: أي بين ..حنن نسمي هذه الظاهرة الطبيعية يف عامل الفيزياء صدى ..

لكنها يف الواقع هي احلياة بعينها ..إن احلياة ال تعطيك إال بقدر ما تعطيها ..وال حترمك إال مبقدار ما حترم نفسك منها 
احلياة مرآة أعمالك وصدى أقوالك

إذا أردت أن حيبك الناس .. فأحبهم  ..
وإذا أردت أن يوّقرك الناس .. فوّقرهم ..
إذا أردت أن يرمحك الناس .. فارمحهم ..
وإذا أردت أن يسرتك الناس .. فاسرتهم ..

إذا أردت الناس أن يساعدوك .. فساعدهم ..
وإذا أردت الناس أن يستمعوا إليك ليفهموك .. فاستمع إليهم لتفهمهم أواًل ..

ال تتوقع من الناس أن يصربوا عليك إال إذا صربت عليهم ابتداء ..
فعن أمري املؤمنني أنه قال يف وصيته البنه احلسن: )يا بين اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبني غريك، فاحبب لغريك ما 
حتب لنفسك، واكره له ما تكره هلا، وال َتظلم كما الحتب أن ُتظلم، وَأحِسن كما حتب أن حُيَسن إليك، واستقبح من نفسك 

ما تستقبح من غريك(. نهج البالغة ج3 ص 46.
أي بين .. هذه سّنة اهلل اليت تنطبق على شتى جماالت احلياة وهذا ناموس الكون الذي جتده يف كافة تضاريس احلياة إنه معنى 

احلياة... ستجد ما قدمت وستحصد مازرعت.

معنى 
الحيـــــــــــــــاة !!...  






