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فضائل وكرامات
اإلمــام البــاقر

إّنـــه يـــرب الصخـــر فينبـــع 
منـــه املـــاء:

حّدثنـــا إبراهيـــم بـــن ســـعد 
ــعد  ــن سـ ــم بـ ــا حكـ ــال: حّدثنـ قـ
قـــال: »لقيـــت أبـــا جعفـــر حممـــد 
ـــا  ـــده عص ـــر وبي ـــي الباق ـــن ع ب
ـــه  ـــع من ـــر، فينب ـــا( الصخ ـــرب )هب ي
املـــاء! فقلـــت: يـــا بـــن رســـول اهلل 
ـــا  ـــن عص ـــة م ـــال: نبع ـــذا؟ ق ـــا ه م
ـــا«.  ـــون منه ـــي( يتعجب ـــى )الت موس

)مدينـــة املعاجـــز: ج5، ص11(.

النخلـــة اليابســـة التـــي تســـاقط 
منهـــا الرطـــب:

ـــن  ـــم، ع ـــن إبراهي ـــد ب ـــن أمح ع
ــن  ــان، عـ ــن حسـ ــي بـ ــه عـ خالـ
ــن  ــر، عـ ــن كثـ ــن ابـ ــد الرمحـ عبـ
»نـــزل  قـــال:   :اهلل عبـــد  أيب 
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فـــرب  بـــواٍد   جعفـــر أبـــو 
خبـــاءه، )ثـــّم خـــرج( يمـــي حتـــى 
ــّز  ــد اهلل عـ ــة فحمـ ــة يابسـ أتـــى نخلـ
وجـــّل )عندهـــا(، ثـــّم تكّلـــم بـــكالم 
ــا  ــال: أيتهـ ــّم قـ ــه، ثـ ــمع مثلـ مل أسـ
ـــّل  ـــه اهلل ج ـــا جعل ـــا مم ـــة أطعمين النخل
ذكـــره فيـــك، فتســـاقط منهـــا رطبـــًا 
ـــه  ـــأكل وأكل مع ـــر ف ـــر وأصف أمح
ــا  ــال: يـ ــاري، فقـ ــة األنصـ ــو أميـ أبـ
ـــة يف  ـــا كاآلي ـــة فين ـــذه اآلي ـــة ه ـــا أمي أب
ـــة  ـــذع النخل ـــا بج ـــّزت إليه ـــم إذ ه مري

ــًا«. ــًا جنيـ ــا رطبـ ــاقط عليهـ فتسـ
ارتداد برص أيب بصري:

عـــن مثنـــى احلنـــاط، عـــن أيب 
أيب  عـــى  »دخلـــت  قـــال:  بصـــر 
جعفـــر فقلـــت لـــه: أنتـــم ورثـــة 
رســـول اهلل؟ قـــال: نعـــم. قلـــت: 
ــم  ــاء علـ ــول اهلل وارث األنبيـ رسـ
كّلـــا علمـــوا؟ قـــال )يل(: نعـــم. 
ـــوا  ـــى أن حتي ـــدرون ع ـــم تق ـــت: فأنت قل
املوتـــى وتـــرؤا األكمـــه واألبـــرص؟
ــّم  ــإذن اهلل، ثـ ــم بـ ــال )يل(: نعـ قـ
قـــال )يل(: ادن مّنـــي يـــا أبـــا حممـــد، 
فدنـــوت منـــه فمســـح عليـــه وجهـــي 
ــمس  ــرت الشـ ــي، فأبـ ــى عينـ وعـ

وكّل  والبيـــوت  واألرض  والســـاء 
ــب  ــال يل: حتـ ــّم قـ ــد، ثـ يشء يف البلـ
أن تكـــون هـــذا، ولـــك مـــا للنـــاس 
وعليـــك مـــا عليهـــم يـــوم القيامـــة؟ 
ــة  ــك اجلّنـ ــت ولـ ــا كنـ ــود كـ أو تعـ

ــًا؟ خالصـ
ـــح  ـــت، فمس ـــا كن ـــود ك ـــت: أع قل

ـــت. ـــا كن ـــدت ك ـــي فع ـــى عين ع
ـــر  ـــن أيب عم ـــت اب ـــال:( فحدث )ق
هبـــذا، فقـــال: أشـــهد أّن هـــذا حـــق 
كـــا أّن النهـــار حـــق« مدينـــة املعاجـــز: 

ص48. ج5، 



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى ساحة املرجع الديني األعى
 الســــيد عي احلــسيني الســيستاين

يف أيام شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها يف حمافظة 
ويسكن أهلها يف حمافظة أخرى تبعد عنها بمقدار املسافة 
الرشعية علا بأّنا تأيت مع زوجها وأوالدها وتبقى ملدة 
أسبوع ويبقى اجلميع )الزوج واألوالد( عى صيامهم؟

اجلواب: إذا كان حمل سكن أهلها وطنها سابقًا جيب 
األوالد  وأما  عنه  األعراض  الصوم برشط عدم  عليها 
فوظيفتهم اإلفطار إذا مل يكن حمل سكن أهلها وطنًا هلم 

ومل يعرضوا عنه.
والعيش  لزوجها  الزوجة  تبعية  ُتعتر  هل  السؤال: 
أعراضًا  قهري،  وبشكل  األصي  موطنها  غر  يف  معه 

منها عن موطنها األصي ومسقط رأسها؟
اجلواب: ال يعتر ذلك أعراضا.

السؤال: ما هو تعريف اإلعراض؟
الوطنية  املوجب النتفاء حكم  اإلعراض  اجلواب: 

يتحقق باخلروج مع نية عدم الَعود للسكن أصاًل. 
حمدودة  ملّدة  املكّلف  يستوطنه  الذي  املكان  يف  نعم 
ونحوها  الدراسة  أو  العمل  لغرض  ثالث  أو  كسنتني 
العود  بنية عدم  يكفي يف حتقق اإلعراض اخلروج عنه 
إليه ملدة طويلة نسبيًا بحيث لو عاد إىل السكنى فيه ُيَعّد 
ذلك يف العرف استيطانًا جديدًا ال استمرارًا لالستيطان 
االختاذي  الوطن  يف  االستيطان  مدة  ولطول  األول. 
حتقق  يف  املعتر  االنقطاع  مدة  حتديد  يف  تأثٌر  وقرها 

اإلعراض باخلروج.
السؤال: لو ولد الشخص يف مدينة النجف األرشف 
بقية  عاش  ثم  فقط  والدته  من  يومًا   )4٠( فيها  وبقي 
سنة   )٢٠( عمره  واآلن  املقدسة،  كربالء  يف  عمره 
وأراد الذهاب إىل النجف األرشف، فهل ُتعتر النجف 
األرشف وطنًا له بحيث ُيصّي متامًا فيها؟ وإن مل يكن 
النجف  مدينة  يف  عاشها  لو  التي  املدة  هي  فا  كذلك، 
ألصبحت له وطنًا عرفًا بحيث يصي فيه متامًا متي ما 

السؤال: إذا تزوج رجل من امرأة وكانت املسافة 
بني البلدين توجب القر )44كم( أو أكثر 

أهل تصّي الزوجة متامًا أم قرًا عندما حتني  أ ـ 
الصالة وهي عند أهلها بقصد الزيارة؟

عندها  كانت  إذا  قرًا  أم  متامًا  تصّي  أهل  ـ  ب 
نية الرجوع إىل بيت أهلها عند الوالدة ملّدة تصل إىل 

)4٠( يومًا؟
ج ـ يف سفر الزوج املتكرر لعمله ملدة مخسة أيام يف 
األسبوع والذي يرتتب عليه رجوع الزوجة إىل بيت 

أهلها، أهل تصّي الزوجة متامًا أم قرًا؟
اجلواب: أـ  إذا خرجت من بلد أهلها وهي مطمئنة 
بعدم العود إليه للسكن فيه مرة أخرى فحكمها فيه يف 
الزيارات ونحوها هو القر ما مل تقصد إقامة عرشة 

أيام ونحو ذلك.
باملعنى  القر مع حتقق اإلعراض  ـ حكمها  ب 

املتقدم إاّل مع حتقق أحد القواطع.
هلا من  اإلعراض  متامًا مع عدم حتقق  ـ تصّي  ج 
طويلة  مدة  فيه  بالبقاء  هلا  القصد  جتدد  مع  أو  األول 

نسبيًا عى النحو املذكور.
السؤال: ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها 

اإلعراض عن الوطن

ْفــِس( ْفــــِس(.قال أمير المؤمنين: )َخــــْيُر اْلِجهـــاِد ِجهــتاُد  النَّ قال أمير المؤمنين: )َخــــْيُر اْلِغــــنى ِغنـــــى النَّ
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ذهب إليه؟
اجلواب: مادام الولد يعّد تابعًا لوالديه فوطنه أيضًا 
عن  اعرضا  قد  والداه  كان  فإذا  وعليه  لوطنها،  تبع 
السكنى يف النجف األرشف مل تكن وطنًا له فيصي فيها 
قرًا، وإّنا تصبح وطنًا له فيا إذا اختذها مقرًا ومسكنًا 
لنفسه بحيث يريد البقاء فيها بقية عمره أو اختذها مقرًا 

ملدة طويلة بحيث ال يصدق عليه عرفًا أّنه مسافر فيها.
السؤال: يأيت بعض الناس إىل بلٍد قاصدين اإلقامة 
عن  معرضني  غر  خاّص،  لغرٍض  سنوات  عّدة  فيه 
حيث  ليستوطنوا  خرجوا  الغرض  حتقق  فإذا  بلدهم، 

أحّبوا، فكيف تكون صالهتم؟ وهل يصومون؟
اجلواب: يصّلون فيه متامًا، ويصومون بعد شهر من 

إقامتهم فيه كا هو احلال يف الوطن األصي.
السؤال: شخص من النجف األرشف لكن يعيش 
يف أمريكا وقد أعرض عن النجف األرشف وال ينوي 
العودة إليها للعيش فيها مرة أخرى فهل تبقى النجف 

األرشف وطنًا له فيا لو كان:
أ ـ إذا كان أهله ال يزالون يعيشون فيها لكنه مستقل 

عن أهله وعنده عائلة؟
ب ـ إذا كان أهله ال يعيشون هناك بل ماتوا أو كانوا 

يعيشون يف بلٍد آخر؟
مستقل  غر  وهو  هناك  يعيشون  أهله  كان  إذا  ـ  ج 

عنهم بمعنى أّنم هم يرفون عليه؟ 
أرجو التوضيح وما هو املناط يف كون أعراضه عن 
الوطن األصي جيعله ليس وطنا أي ال يصي متام إذا مّر 

به؟
الوطن  الوطنية باخلروج عن  اجلواب: يزول حكم 
معرضًا عنه بأن كان ال حيتمل احتاالً معتدًا به ان يرجع 
إليه للسكن، سواء كان أهله باقون هناك أو مل يكونوا، 

وسواء كان مستقّل عنهم أو مل يستقّل.

السؤال: ما هو رأي ساحتكم دام ظلكم الرشيف 
عندما  أنه  فاملعروف  الوطن،  عن  اإلعراض  مسالة  يف 
األول ومسقط  إىل وطنه  العود  املكلف عى عدم  يبني 
راسه فعال فهذا أعراض منه، أما املستقبل فلكل جديد 
الرجوع  عدم  عى  البناء  هو  األعراض  أن  أو  مقال. 
يف  عليه  وجرى  وحصل  حدث  مها  مطلقا  األول  إىل 
الثاين  ملغادرة  االضطرار  مع  املكلف  أن  حتى  الثاين، 
فنحن  ثالث.  إىل  يذهب  بل  لألول  بالعود  يفكر  ال 
الساكنون يف إيران بعد العراق مسقط راسنا وملدة أكثر 
من ثالثني عام قد بنينا عى البقاء فعال فيها وعدم العود 
وبناتنا  أوالدنا  حكم  ما  ثم  حمددة.  ولفرتة  للزيارة  إال 
هن  مثلنا  بعراقيني  واملتزوجات  العراق  يف  املولودات 
اخلاص.  حكمهن  هلن  أو  أزواجهن  بحكم  حمكومات 
املحسنني  جزاء  خر  الباري  جزاكم  مأجورين  افتونا 
وبيء من التفصيل. دمتم بخر وصحة وعافية بدعاء 

خملصكم إبراهيم علوان
بأّنه  مطمئنًا  وأصبح  وطنه  من  خرج  من  اجلواب: 
لن يرجع للسكنى فيه مرة أخرى بل إن رجع فإنا هو 
للزيارة ونحوها ملدة حمدودة وهذا هو املراد باإلعراض 
جيري عليه حكم املسافر إن عاد الحقًا ما مل ينو التوطن 

من جديد.
بالرجوع  وأما من خرج من وطنه ومل يقطع األمل 
فيكون  عقالئيًا  الرجوع  احتال  كان  بان  للسكنى  إليه 
حكمه التام إذا عاد إليه ولو لبضعة أيام نعم يف الوطن 
فربا  طويل  غياب  بغد  مثاًل  للزيارة  عاد  إذا  االختاذي 
بالعود  األمل  يقطع  مل  وإن  فيه  مسافرًا  كونه  يصدق 

للسكنى فيه. 
نعم  أيضًا،  ذكر  ما  هو  املتزوجات  البنات  وحكم 
قصد  بتبع  يكون  أن  وعدمه  األعراض  يف  ير  ال 

أزواجهن. واهلل العامل.

ْفــــِس(. قال أمير المؤمنين: )َخــــْيُر اْلِغــــنى ِغنـــــى النَّ



تفسـري القـرآن
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ـِه َكَمَثِل  َمَثـُل الَِّذيَن ُينِْفُقـوَن َأْمَواَلُهْم فِي َسـبِيِل اللَّ

َحبَّـٍة َأْنَبَتـْت َسـْبَع َسـنَابَِل فِـي ُكلِّ ُسـنُْبَلٍة ِمَئـُة َحبَّـٍة 

ـُه َواِسـٌع َعلِيٌم ـُه ُيَضاِعـُف لَِمـْن َيَشـاُء َواللَّ َواللَّ

)سورة البقرة: آية261(.

التفسير:
تعتبر مسألة اإلنفاق إحدى أهم المسائل التي 
أعاله  واآلية  الكريم،  والقرآن  اإلسالم  عليها  أكد 
هي أول آية في مجموعة اآليات الكريمة من سورة 
البقرة التي تتحّدث عن اإلنفاق، ولعّل ذكرها بعد 
اآليات المتعّلقة بالمعاد من جهة أّن أحد األسباب 
سبيل  في  اإلنفاق  هو  اآلخرة  في  للنجاة  المهمة 
الله. وذهب بعٌض إلى أّن اآليات لها ارتباط بآيات 
في  والتوحيد  المعاد  آيات  قبل  المذكورة  الجهاد 

هذه السورة.
ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ َمَثُل  الشريفة:  اآلية  تقول 
َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  َأْمَواَلُهْم 
َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة، فيكون المجموع 
المتحصل من حبة واحدة سبعمئة حبة، وتضيف 
ُه  َواللَّ بذلك:  ينحصر  ال  هؤالء  ثواب  بأّن  اآلية 

.ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء
اإلخالص  ومقدار  النّيات  باختالف  وذلك 
في العمل وفي كفيته وكميته، وال عجب في هذا 

الثواب الجزيل؛ ألن رحمة الله تعالى واسعة وقدرته 
َواِسٌع  ُه  َواللَّ شيء:  كّل  على  مطلع  وهو  شاملة 

.َعِليٌم
اإلنفاق في  المراد من  أّن  المفسرين  ويرى بعض 
اآلية أعاله هو اإلنفاق للجهاد في سبيل الله فقط؛ ألن 
هذه اآلية في الواقع تأكيد لما مر في اآليات التي تحدثت 
عن قصة عزير وإبراهيم وطالوت، ولكن اإلنصاف أن 
مفهوم اآلية أوسع من ذلك ومجرد ارتباطها باآليات 
السابقة ال يمكن أن يكون دليال على تخصيص هذه 
 ،ِه اللَّ َسبِيِل  فِي  عبارة:  ألّن  التالية؛  واآليات  اآلية 
لها مدلول واسع يشمل كّل مصارف الخير، مضافا إلى 
أن اآليات التالية أيضًا ورد فيها بحث اإلنفاق بسورة 
مستقلة، وقد أشير كذلك في الروايات اإلسالمية إلى 

عموم معنى اإلنفاق في هذه اآلية.
إن تشبيه المنفقين بحبات كثيرة البركة تشبيه رائع 
وعميق وكأن القرآن يريد أن يقول: إن عمل كل إنسان 
انعكاس لوجوده، وكلما اتسع العمل اتسع في الواقع 

وجود ذلك اإلنسان.
وبعبارة أخرى: إّن القرآن ال يفصل عمل اإلنسان 
عن وجوده، بل يرى أنهما مظهران مختلفان لحقيقة 
إلى  تشير  فاآلية  واحدة،  لعملة  ووجهان  واحدة، 
حقيقة أن شخصية اإلنسان الصالح تنمو وتكبر معنويا 
بأعماله الصالحة، فمثل هؤالء المنفقين كمثل البذور 
إلى جميع  تمد جذورها وأغصانها  التي  الثمر  كثيرة 

الجهات وتفيض ببركتها على كل األرجاء.
إلى  للتشبيه مضافا  إّنه في كل مورد  والخالصة: 

وجود أداة التشبيه البد من وجود ثالثة أمور أخرى:
هذا  ففي  التشبيه،  ووجه  به،  والمشبه  المشبه، 
هو  به  والمشبه  المنفق،  اإلنسان  هو  المشبه  المورد 

قال أمير المؤمنين: )َخــــــيُر اْلَمــــواِعِظ مـــــا َرَدَع(. قال أمير المؤمنين: )َخـــــْيُر اْلِعْلــــِم مـــا َنـَفـَع(.

اإلنفاق يف اإلسالم
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البذور الكثيرة البركة، ووجه التشبيه هو النمو والرشد، 
معنويًا  ويرشد  ينمو  المنفق  اإلنسان  أن  نعتقد  ونحن 

واجتماعيًا من خالل عمله.
بقوله:  التعبير  في  المفسرين  بين  بحث  وهناك 
فقد   ،َحبٍَّة ِمَئُة  ُسنُْبَلٍة  ُكلِّ  فِي  َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت 
أشارت اآلية إلى أّن حبة واحدة تصير سبعمئة حبة أو 
التشبيه ال وجود خارجي له فهو تشبيه  أكثر، وأن هذا 
الحصاد  موسم  في  تبلغ  ال  الحنطة  حبة  ألّن  فرضي؛ 
نوع خاص من  المقصود هو  أن  أو  أبدا،  سبعمئة حبة 
الناتج،  القدر من  التي تعطي هذا  الحبوب )كالدخن( 
ويلفت النظر أن الصحف كتبت أخيرا أن بعض مزارع 
طويلة  سنابل  الممطرة  السنوات  في  أنتجت  القمح 
يحمل بعضها ما يقارب أربعمئة ألف حبة، وهذا يدل 

على أن تشبيه القرآن واقعي وحقيقي.
اإلنفاق ومشكلة الفوارق الطبقية:

من المشكالت االجتماعية الكبرى التي يعاني منها 
اإلنسان دوما وما زال يعاني رغم كل ما حققه البشر من 
تقّدم صناعي ومادي هي مشكلة التباين الطبقي المتمثلة 
بالفقر المدقع في جانب، وتراكم الثروة في جانب آخر.
ال  إنه  بحيث  الثروة  من  يكتنز  بعضهم  لترى  إّنك 
يستطيع أن يحصيها، وترى بعضهم من الفقر في عذاب 
ممض بحيث ال يستطيع أن يجد حتى الضروري الالزم 

لحياته كالحد األدنى من الغذاء والملبس والمأوى.
ال شك أن المجتمع الذي يقوم قسم من بنيانه على 
المدقع  الفقر  على  األعظم  والقسم  الفاحش،  الغنى 
السعادة  إلى  يصل  ولن  له،  دوام  ال  القاتل،  والجوع 
الهلع  حتما  يسوده  كهذا  مجتمعا  إن  أبدا،  الحقيقة 
ثم  ومن  الظن،  وسوء  والخوف  والقلق  واالضطراب 

العداء والصراع.

في  موجودا  كان  الذي  الطبقي  التباين  هذا 
بأكثر  األسف-  -مع  اليوم  فينا  تفشى  قد  القديم 
وأخطر مما سبق، ذلك ألنك تجد أبواب التعاون 
الناس،  بوجوه  أغلقت  قد  الحقيقي  اإلنساني 
وفتحت بمكانها أبواب الربا الفاحش الذي هو من 

أهم أسباب اتساع الهوة الطبقية بين الناس.
االقتصادية  والمذاهب  العلماء  سعى  وقد 
طريقًا،  كل  واختار  عالج،  عن  للبحث  العالم  في 
الفردية،  الملكية  إلغاء  اختارت  فالشيوعية 
والرأسمالية اختارت طريق استيفاء الضرائب الثقيلة 
شكلية  )وهي  العامة  الخيرية  المؤسسات  وإنشاء 
أكثر من كونها حال لمشكلة الطبقية(، ظانين أنهم 
بذلك يكافحون هذه المشكلة، لكن أيا من هؤالء 
لم يستطع في الحقيقة أن يخطو خطوة فعالة في هذا 
السبيل، وذلك ألن حل هذه المشكلة غير ممكن 

ضمن الروح المادية التي تسيطر على العالم.
أّن  يتضح  الكريم  القرآن  آيات  في  وبالتدقيق 
أحد األهداف التي يسعى لها اإلسالم هو إزالة هذه 
الفوارق غير العادلة الناشئة من الظلم االجتماعي 
بين الطبقتين الغنية والفقيرة، ورفع مستوى معيشة 
وال  الحياتية  حاجاتهم  رفع  يستطيعون  ال  الذين 
توفير حد أدنى من متطلباتهم اليومية دون مساعدة 

اآلخرين.
اإلسالم  وضع  الهدف  هذا  إلى  وللوصول 
مطلقًا،  الربا  بتحريم  يتمثل  واسعًا  برنامجًا 
كالزكاة  اإلسالمية  الضرائب  دفع  وبوجوب 
والخمس، والحث على اإلنفاق، وقرض الحسنة، 
والمساعدات المالية المختلفة، وأهم من هذا كله 

هو إحياء روح اإلخوة اإلنسانية في الناس.

قال أمير المؤمنين: )َخــــــيُر اْلَمــــواِعِظ مـــــا َرَدَع(. 



حماسـن الكلم

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ10

 1 - َعـــْن َســـَاَعَة َعـــْن َأيِب َعْبـــِد اهلل
ــًا  ــنْيِ ِعْلـ ــاىَل ِعْلَمـ ــاَرَك وَتَعـ ــاَل: »إِنَّ هلل َتَبـ َقـ
َأْظَهـــَر َعَلْيـــه َماَلئَِكَتـــه وَأْنبَِيـــاَءه وُرُســـَله 
ـــاَءه  ـــَله وَأْنبَِي ـــه وُرُس ـــه َماَلئَِكَت ـــَر َعَلْي ـــَا َأْظَه َف
َفَقـــْد َعِلْمَنـــاه وِعْلـــًا اْســـَتْأَثَر بِـــه َفـــإَِذا َبـــَدا 
ـــَى  ـــَرَض َع ـــَك وَع ـــا َذلِ ـــه َأْعَلَمَن ٍء ِمْن هلل يِف يَشْ

ِذيـــَن َكاُنـــوا ِمـــْن َقْبِلَنـــا«. ـــِة الَّ اأَلئِمَّ
 ـــِد اهلل ـــْن َأيِب َعْب ـــٍر َع ـــْن َأيِب َبِص ٢ - َع
ـــَده  ـــًا ِعْن ـــنْيِ ِعْل ـــلَّ ِعْلَم ـــزَّ وَج ـــاَل: »إِنَّ هلل َع َق
ـــَذه  ـــًا َنَب ـــه وِعْل ـــْن َخْلِق ـــدًا ِم ـــه َأَح ـــْع َعَلْي مَلْ ُيْطِل
إىَِل َماَلئَِكتِـــه وُرُســـِله َفـــَا َنَبـــَذه إىَِل َماَلئَِكتِـــه 

ـــا«. ـــى إَِلْيَن ـــِد اْنَتَه ـــِله َفَق وُرُس

 ـــٍر ـــْن َأيِب َجْعَف ـــٍر َع ـــْن َأيِب َبِص 3 - َع
ــٌم اَل  ــنْيِ ِعْلـ ــلَّ ِعْلَمـ ــزَّ وَجـ ــاَل: »إِنَّ هلل َعـ َقـ
َمـــه َماَلئَِكَتـــه  َيْعَلُمـــه إاِلَّ ُهـــَو وِعْلـــٌم َعلَّ
 َمـــه َماَلئَِكَتـــه وُرُســـَله وُرُســـَله َفـــَا َعلَّ

ــه«. ــُن َنْعَلُمـ َفَنْحـ
ـــٍس  ْي ـــْن ُضَ ـــٍر َع ـــِن َبِش ـــِر ْب ـــْن َجْعَف 4 - َع
َقـــاَل: َســـِمْعُت َأَبـــا َجْعَفـــٍر َيُقـــوُل: »إِنَّ 
ـــٌم  ـــُذوٌل وِعْل ـــٌم َمْب ـــنْيِ ِعْل ـــلَّ ِعْلَم ـــزَّ وَج هلل َع
ٍء  ـــْن يَشْ ـــَس ِم ـــه َلْي ـــُذوُل َفإِنَّ ـــا امْلَْب ـــوٌف َفَأمَّ َمْكُف
ُســـُل إاِلَّ َنْحـــُن َنْعَلُمـــه  َتْعَلُمـــه امْلاََلئَِكـــُة والرُّ
ـــِذي ِعْنـــَد اهلل َعـــزَّ  ـــا امْلَْكُفـــوُف َفُهـــَو الَّ وَأمَّ

ـــَذ«.  ـــَرَج َنَف ـــاِب إَِذا َخ ـــلَّ يِف ُأمِّ اْلِكَت وَج

قال أمير المؤمنين: )َخــــيُر اْلَْعماِل َمـــــا اْكَتَســـَب ُشكــــرًا(

ُة اأَلِئمَّ

َيْعَلـُموَن َجِمـيَع اْلُعُلوِم الَِّتي َخــَرَجْت

ُسِل ِإَلى اْلَمَلِئَكِة واأَلْنِبَياِء والرُّ

من أصول الكافي الشريف
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يَن(. قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَْعماِل ما َأْصَلَح الدِّ

الرشح:
ـــواع  ـــة أن ـــى ثالث ـــاىل ع ـــم اهلل تع ـــم عل يقس

ـــي: ه
 1 - العلـــم املخـــزون: وهـــو العلـــم 
الـــذي اســـتأثر بـــه لنفســـه، مل ُيطلـــع عليـــه 

ــدًا. أحـ
ـــع  ـــذي أطل ـــو ال ـــوم: وه ـــم املحت ٢ - العل
ـــو  ـــة، وه ـــله واألئّم ـــه ورس ـــه مالئكت علي

ـــًا.  ـــدث حت حي
ــروم(:  ــوم )املخـ ــري املحتـ ــم غـ 3 - العلـ
ـــه  ـــل يعمل ـــًا بعم ـــون مرشوط ـــذي يك ـــو ال وه
ـــدث  ـــدث أو ال حي ـــن أن حي ـــذا يمك ـــد، وه العب
ـــه  ـــًا لقول ـــوه، مصداق ـــه اهلل أو يمح ـــبا يثبت حس
ــاُء  ــا َيشـ جـــّل مـــن قائـــل: َيْمُحـــوا اهلل مـ
ـــَده ُأمُّ اْلِكتاِبســـورة الرعـــد: آيـــة39. ـــُت، وِعْن وُيْثبِ
ويف هـــذا القســـم يكـــون البـــداء، فـــإذا 
بـــدا هلل يف يشء مـــن غـــر املحتـــوم وتعّلـــق 
ــني  ــود بـ ــام املوجـ ــم اإلمـ ــه أعلـ ــم بـ احلتـ
 ـــني ـــة املاض ـــى األئّم ـــرض ع ـــق وع اخلل

لئـــاّل يكـــون آخرهـــم أعلـــم مـــن أّوهلـــم.
وقولـــه: »ِعْلـــٌم َمْبـــُذوٌل وِعْلـــٌم 
َمْكُفـــوٌف«، العلـــم املبـــذول العلـــم بالـــيء 
ــواّص  ــره خلـ ــاه وأظهـ ــاه وأمضـ ــذي قضـ الـ

خلقـــه، والعلـــم املكفـــوف العلـــم بالـــيء 
ـــه  ـــه وال يمضي ـــال يقضي ـــيئة ف ـــه املش ـــذي في ال
إذا شـــاء ويقضيـــه ويمضيـــه إذا شـــاء، فـــإذا 
ــره  ــم وإذا أظهـ ــره هلـ ــاه أظهـ ــاه وأمضـ قضـ

نفـــذ، وال جيـــري فيـــه البـــداء.
ــَرَج  ــاِب إَِذا َخـ ــه: »يِف ُأمِّ اْلِكَتـ وقولـ
ـــاء  ـــاء واإلمض ـــق القض ـــى لتعّل ـــَذ«، أي م َنَف
ـــذًا  ـــك كان ناف ـــى كان كذل ـــه ومت ـــار ب واإلظه
ـــوح  ـــاب الل ـــأّم الكت ـــراد ب ـــّل امل ـــًا، ولع ماضي
املحفـــوظ أو التقديـــر األزيل فإّنـــه ُأّم جلميـــع 

املكتوبـــات وأصـــل جلميـــع املوجـــودات.



مســاجدنــا

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ 12

مسجد طبريا
في فلسطين

َدَقِة َأْخفاهـا(.قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلُُموِر ما َأْسَفَر َعِن اْلَيقيِن(. قال أمير المؤمنين:  )َخيُر الصَّ

هو أحد أهم مساجد فلسطني التارخيية 
ارتبط  مسجدين  أحد  وهو  واألثرية، 
اسمها وبناؤمها بعائلة ظاهر العمر، حيث 
أّن مسجد البحر هو أوهلا، واملسجد اآلخر 

هو مسجد ظاهر.
بحرة  شاطئ  عى  البحر  مسجد  يقع 
طرية، وهو مغلق منُذ سقوط طرية يف 19 

نيسان 1948م.
تاريخ بناء املسجد:

ُبني هذا املسجد سنة 17٠٢ ميالدية، ورممه 
الشيخ يوسف العمر أخو ظاهر العمر يف املّدة 
نفسها التي بنى فيها املسجد الزيداين املعروف 
باسم اجلامع العمري واجلامع الفوقاين. الكتابة 
املوجودة يف املسجد الزيداين مؤرخة يف سنة 
1156 هجرية/1743 ميالدية ما يدل عى 
أّن مسجد البحر ُرمم يف تلك  السنة،  أو  قبلها  

بقليل.
الرحالة  املسجد  زار  193٢م  سنة  يف 
هانس مولر والتقط له صورة فوتوغرافية 
يف  البحري  اجلامع  مسجد  إّنه  عنه:  وقال 
جمموعة  يف  موجودة  والصورة  طرية، 

مولر يف جامعة حيفا.
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َدَقِة َأْخفاهـا(.قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلُُموِر ما َأْسَفَر َعِن اْلَيقيِن(. قال أمير المؤمنين:  )َخيُر الصَّ

شكل البناء:
إليها  يصعد  )منارة(  ِمئَذنة  املسجد  يف   -
ليؤّذن  قمتها  إىل  يصعد  املؤذن  وكان  بدرج، 

للصالة. 
ويف  عثانية  قباب  املسجد  سقف  عى   -

داخله حمراب يدل عى اجتاه القبلة.
وهذا  وأقواس  دعائم  عى  املسجد  ُبني   -

النمط يف البناء كان سائدًا يف املباين اإلسالمية.
ولكن  تذكارية  كتابة  املسجد  يف  كانت   -

نزعت من مكانا وبقي ما خلفها مسدودًا.
ألّنه  البحر؛  جامع  باسم  املسجد  ُسّمي   -

كان يقع متامًا عى ضفة البحرة.
- يف سنة 1934م زاد منسوب بحرة طرية 
ببناء  االنتداب  حكومة  فقامت  املاء،  وطفح 

رصيف ُيسّمى رصيف النزهة.
يف  العرب  طرية  أهايل  من  كثر  -عمل 
مراكبهم  يربطون  هؤالء  وكان  األساك،  صيد 
عند املسجد ويصلون، كا صى الناس يف هذا 

املسجد قبل أن يبنى اجلامع الزيداين.
وهذا ما يثبت أّن املكان هو إسالمي وليس 

كا يّدعي اليهود إذ يسعون لتهويد املسجد.
سنة  فراير  شباط/   6 يف  حرقه  تم  قد  علًا 
٢٠٠٠ ميالدية عى يد شخص مأفون وخممور.

فائدة عاّمة: 
أحّي مسجدًا مهجورًا:

القليل  إاّل  يقصدها  ال  املساجد  بعض  إّن 
املساجد  هذه  وإّن  كثرة،  ألسباب  الناس  من 
هي خصم لنا يوم القيامة وستشكو إىل اهلل عّز 
النقطة يف  وجّل هجرانه، وُيشر تعاىل إىل هذه 
اهللِ  َمَساِجَد  َيْعُمُر  َا  إِنَّ فيقول،  العزيز  كتابة 
اَلَة َوآَتى  َمْن آَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلَِخِر َوَأَقاَم الصَّ
َكاَة َومَلْ خَيَْش إاِلَّ اهللَ َفَعَسى ُأوَلِئَك َأْن َيُكوُنوا  الزَّ
فاملقصود  آية18(،  التوبة:  امْلُْهَتِدين)سورة  ِمَن 
من العمران، ليس هو تشييد البناء فحسب بل 
نوع  هو  اّلذي  بالذكر  وإحياؤها  فيها  احلضور 
من العمران بل أهّم أنواعه وبالتايل يكون كّل 
املساجد  املساجد ويبعد  الناس عن  يبعد  عمل 
سبحانه  نى  وباملقابل  كبرًا،  ظلًا  دورها  عن 
معّلاًل  املسجد  عارة  عن  املرشكني  وتعاىل 
فقال  بالكفر،  أنفسهم  عى  شهدوا  بأّنم  ذلك 
َيْعُمُروا َمَساِجَد  َأْن  ِكنَي  َما َكاَن لِْلُمرْشِ تعاىل: 
بِاْلُكْفر...)سورة  َأْنُفِسِهْم  َعَى  َشاِهِديَن  اهللِ 
التوبة:17(. فعارة املسجد من خاّصيات املؤمنني 

فال يصح أن متّسه األيدي امللّوثة بالرشك. وقد 
جاء يف الرواية عن اإلمام الصادق: »ثالثة 
ال  خراب  مسجد  وجّل:  عّز  اهلل  إىل  يشكون 
ومصحٌف  ال،  جهَّ بني  وعامل  أهله،  فيه  ُيصلِّ 
فيه«)الكايف  ُيقرأ  ال  الغبار  عليه  وقع  قد  معّلق 

للكليني: ج٢، ص613(.
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آداب الرزق وأسبابه                                    الحلقة األولى   

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ

لقد خلق اهلل املخلوقات وأحصاها عددًا، ورزقها 
من فيض خره فلم ينَس من فضله أحدًا، ومن املعلوم 
الواجب عى  وأّن  وتعاىل،  اهلل سبحانه  بيد  الرزق  أّن 
ٌ ملا  اإلنسان أن يسعى وأن يأخذ باألسباب، وكٌل ُمَيسَّ

ُخلق له. 
عى  يقسمه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بيد  كّله  والرزق 
عباده، قال اهلل تعاىل: َهْل ِمْن َخالٍِق َغْرُ اهلل َيْرُزُقُكم 
 ُتْؤَفُكوَن َفَأنَّى  ُهَو  إاِل  إَِلَه  ال  َواألَْرِض  َاء  السَّ َن  مِّ
يف  ُيْمَتَحُن  فاإلنسان  ذلك  ومع  آية3(،  فاطر:  )سورة 

رزقه كا ُيْمَتَحُن يف صحته وأوالده وماله. 
عباده،  عى  به  تعاىل  اهلل  أنعم  ما  كّل  هو  والرزق 
فالصحة رزق، والعلم رزق، والعمل رزق، والزوجة 
واألوالد رزق، واملال وراحة البال رزق، وغر ذلك 
ُصوَها  وا نِْعَمَة اهلل اَل حُتْ من نعم اهلل وعطاياه: َوإِْن َتُعدُّ

إِنَّ اهللَ َلَغُفوٌر َرِحيٌم )سورة النحل:آية18(. 
ربانية؛  حلكمة  أرزاقهم  يف  يتفاوتون  والناس 
َعَى  َبْعَضُكْم  َل  َفضَّ َواهللَ  تعاىل:  قال  إهلية؛  ومشيئة 
ْزِق )سورة النحل:آية71(، وهبذا التفاوت  َبْعٍض يِف الرِّ
بني الناس خيدم بعضهم بعضا، قال سبحانه: َنْحُن 
ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم  َقَسْمنَا َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الدُّ

 .) قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلُُموِر ما َأْسَفَر َعِن اْلَحقِّ

ا  ُسْخِريًّ َبْعًضا  َبْعُضُهْم  لَِيتَِّخَذ  َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق 
َوَرمْحَُة َربَِّك َخْرٌ مِمَّا جَيَْمُعوَن)سورة الزخرف: آية3٢(. 

وعى اإلنسان أن يسعى لتحصيل رزقه.
وهناك بعض األعال واآلداب التي تزيد يف الرزق، 
فقد ورد يف النصوص الرشيفة عن سنن وأخالقيات هلا 
اآلثر البليغ يف جلب الرزق وزيادته... ويبقى الّس أوالً 
وأخرًا يف علم اهلل سبحانه وتعاىل، وهو القائل:  َأَومَلْ 
َذلَِك  يِف  إِنَّ  َوَيْقِدُر  َيَشاء  ملَِن  ْزَق  الرِّ َيْبُسُط  اهلل  َأنَّ  َيَرْوا 

َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن )سورة الروم: آية 37(. آلَياٍت لِّ
فمام يزيد يف الرزق:

»َمن   :املؤمنني أمر  قال  النية:   حسن   -1
حُسنت نيته زيد ىف رزقه« )البحار: ج1٠٠، ص٢1(. 

َشَكْرُتْم  َلِئْن  تعاىل:  اهلل  لقول  الشكر :  دوام   -٢
ألِزيَدَنُكْم )سورة إبراهيم: آية7(. 

وعن أمر املؤمنني أنه قال: »َمْن شكر اْسَتحقَّ 
الزيادَة« )عيون احلكم: ص4٢9(. 

وعنه: »َمْن شكَر دامْت نعمُته« )عيون احلكم: 
ص453(.   

ْكِر،  وعنه: »َما َكاَن اهلل لَِيْفَتَح َعَى َعْبٍد َباَب الشُّ
َياَدِة« )نج البالغة: ص553(. وُيْغِلَق َعنْه َباَب الزِّ
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أّنه قال: »شكرك لنعمٍة   وعن اإلمام احلسني
سالفٍة يقتيض نعمًة آنفًة« )نزهة الناظر: 8٠(. 

 :3- ضامن الرزق ملن طلبه: قال أمر املؤمنني
»اطلبوا الرزق فإّنه مضمون ملن طلبه«.

وعن اإلمام الصادق: »ال تدع طلب الرزق من 
حله فإّنه عون لك عى دينك، واعقل راحلتك وتوكل«.
إىل  اخلروج  )أي:  الرزق:  طلب  يف  الُبُكور   -4
العمل أّول النهار( قال اإلمام الصادق: »... َوإَِذا 
ْزِق،  الرِّ َطَلِب  يِف  ُروا  َفَبكِّ ْفُتْم  َواْنَرَ ْبَح  الصُّ ْيُتُم  َصلَّ
ُزُقُكْم َوُيِعينُُكْم  َواْطُلُبوا احْلَاَلَل، َفإِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َسَرْ

َعَلْيِه« )الكايف: ج5، ص78(. 
من  »أكثروا   :اهلل رسول  قال  الَصَدقة :   -5

الصدقة ترزقوا« )البحار:ج74، ص176(. 
الرزق  »استنزلوا   :املؤمنني أمر  وعن 

بالصدقة« )نج البالغة: ص494(.
أّنه قال:   اخُلُلق: عن أمر املؤمنني ُحْسُن   -6
»ُحْسُن األخالق ُيِدر األرزاَق« )غرر احلكم: ص٢79(. 

رزُقه«)عيون  اّتسَع  خلُقه  كُرم  »َمْن   :وعنه
احلكم: ص431(. 

األرزاق«  كنوز  األخالق  سعة  »يف   :وعنه
)البحار: ج75، ص53(. 

وَمن  وأوالده  بزوجته  -أي:  بيته:  بأهل  بّره   -7
بيته  بأهل  ه  برُّ َحُسن  »َمن   :الصادق قال  ُيعيل- 

زيد ىف رزقه«)البحار: ج71، ص1٠4(. 
 العابدين زين  اإلمام  عن  الرحم:  ِصلة   -8
عن رسول اهلل: »َمن رّسه أن يمّد اهلل يف عمره وأن 
يبسط له يف رزقه فليصل رمحه« )الكايف: ج٢، ص156(. 

أمر  عن  تعاىل:  اهلل  يف  اإلخوان  مواساة   -9
املؤمنني: »مواساة األخ يف اهلل عّز وجّل يزيد يف 

الرزق« )اخلصال: ص5٠4(.  
اإلمام  عن  ُروي  اجلوار:   ُحسن   -1٠
يف  يزيد  اجلوار،  »ُحسن  قال:  أّنه   الصادق

الرزق« )الكايف: ج٢، ص666(.
 :املؤمنني أمر  عن  األمانة:   أداء   -11
)اخلصال:  الرزق«  يف  يزيد  األمانة  »استعال 

ص5٠4(. 
َفُقْلُت  تعاىل:  اهلل  قال  االستغفار :   -1٢
َاء  السَّ ُيْرِسِل  ارًا*  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا 
َوجَيَْعل  َوَبننَِي  بَِأْمَواٍل  َوُيْمِدْدُكْم  ْدَرارًا*  مِّ َعَلْيُكم 
ُكْم َأْنَارًا)نوح: آية: 1٠- 1٢(.  ُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَّ لَّ

أكثر  »َمن  قال:  أنه   اهلل رسول  وعن 
االستغفار جعل اهلل له من كّل هّم فرجًا ومن كّل 
ضيق خمرجًا ورزقه من حيث ال حيتسب« )البحار: 

ج74، ص17٢(. 
نعمة  عليه  وجّل  عّز  اهلل  أنعم  »َمن   :وعنه
فليستغفر  الرزق  استبطأ  وَمن  تعاىل،  اهلل  فليحمد 

اهلل«)عيون أخبار الرضا: ج٢، ص5٠(.
من  فليكثر  الرزق  استبطأ  »َمن   :وعنه
التكبر، وَمن كثر مهُه وغمه فليكثر من االستغفار« 

)كنز العال: ج4، ص٢7(.
»إذا  لكميل:   املؤمنني أمر  وصايا  ومن 
عليك  يوسع  اهلل  فاستغفر  عليك  األرزاق  أبطأت 

فيها« )حتف العقول: ص174(.
قال  الغيب:  بظهر  لإلخوان  والدعاء   -13
اإلمام الباقر: »عليك بالدعاء إلخوانك بظهر 

الغيب فإّنه هييل الرزق« )الوسائل: ج7، ص1٠8(. 
وللكالم تتّمة يف العدد القابل إن شاء اهلل تعاىل.

ْفُق(. قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَْعماِل ما زاَنُه الرِّ
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العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ16

غبـــة. )الصحـــاح،  ْهـــُد لغـــة: خـــالف الرَّ الزُّ
ص481(. ج٢،  اجلوهـــري: 

والزهـــد عنـــد علـــاء األخـــالق: هـــو رصف 
ـــه إاّل  ـــا بقلب ـــدم إرادهت ـــا وع ـــن الدني ـــة ع الرغب
 :ـــني ـــر املؤمن ـــال أم ـــه. ق ـــدر ضورَة بَدن بق
ـــال  ـــرآن، ق ـــن الق ـــني م ـــني كلمت ـــه ب ـــد كّل »الزه
ـــْم َوال  ـــا فاَتُك ـــى م ـــْوا َع ـــال َتْأَس ـــبحانه: لَِكْي س
ـــر:  ـــد اهلل ش ـــالق، عب ـــْم« )األخ ـــا آتاُك ـــوا بِ َتْفَرُح

ص٢99(. ج٢، 

الزهـــد مـــن اخلصـــال احلميـــدة التـــي ينبغـــي 
التحـــّي هبـــا واالتصـــاف هبـــا مهـــا أمكـــن؛ 
ألّنـــه هييـــئ لإلنســـان فرصـــة التوافـــر عـــى 
ـــان  ـــا اإلنس ـــث عنه ـــة يبح ـــية عالي ـــاالت نفس ح
ــا  ــاء الدنيـ ــن عنـ ــه مـ ــا ترحيـ ــًا ـ ألّنـ ـ غالبـ
ــا  ــا وتقنياهتـ ــة بتطورهـ ــة املتعبـ ــاة املاديـ واحليـ
ومـــا تســـتوجبه مـــن مظاهـــر تثقـــل روح 
اإلنســـان قبـــل جســـده وتبعـــده عـــن ســـاحة 

ــاىل ـ  ــم تعـ ــْن عصـ ــوان اهلل ـ إاّل َمـ رضـ
إذًا، فأمـــر املؤمنـــني يف هـــذه احلكمـــة 
ــدة  ــة احلميـ ــذه اخلصلـ ــّي هبـ ــو إىل التحـ يدعـ
ــة  ــب أمهيـ ــم يكتسـ ــر ٍمهـ ــى أمـ ــد عـ ويؤّكـ

ْفـُق(. ـْدُق(.قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَخالِئِق الرِّ قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَكالِم الصِّ

ْهِد« ْهِد إِْخَفاُء الزُّ »َأْفَضُل الزُّ
قال أمري املؤمنني

 شرح نهج البالغة، الدشتي: ج1، ص321.

ـــر  ـــر و التجاه ـــدم التظاه ـــو ضورة ع ـــة وه بالغ
هبـــذا الـــيء لئـــال ُيصـــاب اإلنســـان الزاهـــد 
بـــداء الغـــرور واإلعجـــاب الـــذي تقـــل معـــه 
ـــها  ـــى نفس ـــى اخلط ـــة ع ـــة واملتابع ـــة املواصل فرص
عـــى أســـاس أّنـــه واصـــل إىل هـــذه املرحلـــة 
ــّره يشء  ــب أو ال يـ ــم بذنـ ــال يّلـ ــة فـ املتقّدمـ
ــذر  ــن احلـ ــّد مـ ــال بـ ــد فـ ــى الزهـ ــكاالً عـ اتـ
ــد  ــع الزاهـ ــاّل يقـ ــيطان لئـ ــدة الشـ ــن مصيـ مـ
فيهـــا؛ ألّنـــه بمرصـــد ومرقـــب مـــن شـــياطني 
اجلـــّن واإلنـــس فألّنـــه بـــدأ ُأوىل خطواتـــه 
عـــى طريـــق اهلل تعـــاىل وبـــدأ فعـــاًل بمخالفـــة 
هـــواه ونفســـه األمـــارة بالســـوء، وهـــذا أمـــر 
ـــرح  ـــون ط ـــاىل فيحاول ـــداء اهلل تع ـــروق ألع ال ي
العثـــرات وتكثـــر العراقيـــل فيكـــون الُعجـــب 
ــتقالل  ــل واسـ ــتكثار العمـ ــاب، واسـ واإلعجـ
عمـــل اآلخريـــن، وعـــدم االعتنـــاء بغـــره، وســـوء 
ـــع  ـــالءم م ـــا ال يت ـــادة، مم ـــة احل ـــة واملجاهب املعامل
ـــا  ـــن الدني ـــرض ع ـــن أع ـــد؛ ألّن َم ـــف الزه تعري
ـــح  ـــا يف املصطل ـــد هن ـــوع الزه ـــي موض ـــي ه ـ الت
كّل  عمليـــًا  حيتقـــر  أن  عليـــه  ـ  األخالقـــي 
ــة  ــة واملصطنعـ ــوارف الطبيعيـ ــات والصـ املغريـ
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ـــه،  ـــاىل ورمحت ـــو اهلل تع ـــاحة عف ـــّرب إىل س ـــل أن يتق ألج
وال يكتفـــي برفـــع الشـــعارات لكســـب الثقـــة مـــع أّن 

الواقـــع بعيـــد ومتفـــاوت. مـــع الظاهـــر.
فاإلمـــام دّلنـــا عـــى أفضـــل الطـــرق املوصلـــة إىل 
اإلعـــراض عـــن الدنيـــا بـــأن جياهـــد اإلنســـان نفســـه 
ـــق  ـــل منطل ـــر قب ـــل والضم ـــق الداخ ـــن منطل ـــًا وم واقع
املظهـــر اخلارجـــي، فالزاهـــد حـــق الزهـــد َمـــن ابتعـــد 
ـــه  ـــا يؤّهل ـــى م ـــه ع ـــك كّل ـــد ذل ـــر بع ـــرام ليتوف ـــن احل ع
لالرتقـــاء يف ســـالمل الكـــال؛ إذ األمـــر غـــر مقتـــر 
ـــنة  ـــة اخلش ـــن أو املعامل ـــن أو أكل اخلش ـــس اخلش ـــى لب ع
بـــل األمـــر يتســـم بعمـــق أصيـــل ومرتكـــز متجـــذر ـ 
أو جيـــب أن يتجـــذر ـ يف اإلنســـان ليســـتقر يف األعـــاق 
ـــي  ـــن وع ـــد وع ـــة ال تقلي ـــن قناع ـــات ع ـــق الترف فتنطل
ـــًا إاّل أّن  ـــاكاة أحيان ـــر املح ـــر تأث ـــم ال ينُك ـــاكاة، نع ال حم
هلـــا مرحلتهـــا و تأثرهـــا املؤقـــت بـــكّل تأكيـــد بينـــا 
ـــف  ـــك ونتص ـــّود ذل ـــا أن نتع ـــني منّ ـــر املؤمن ـــد أم يري
ـــل  ـــاىل املتمّث ـــق اهلل تع ـــى طري ـــاء ع ـــب األصدق ـــه لنكس ب
يف الدعـــوة إىل اإلســـالم ومبادئـــه ومثلـــه العليـــا التـــي 
حتقـــق لإلنســـانية مـــا حتلـــم بـــه وتوفـــر كّل وســـائل 
ـــرشط  ـــن بال ـــه ـ لك ـــكاله ومراحل ـــّدم بأش ـــّر والتق التح
ـــن  ـــرة م ـــالق الفك ـــان وانط ـــذر اإلي ـــي جت ـــورة ـ أعن املذك

األعـــاق.
ـــان:  ـــادق اخلرس ـــد ص ـــّيد حمم ـــي، الس ـــام ع ـــالق اإلم ـــر: أخ )أنظ

ج1، ص93(.

ـْدُق(. قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَكالِم الصِّ



عقـائــدنــا

           في تأويل اآليات التي ظاهرها
وقوع الذنب من األنبياء     

على لسان اإلمام الرضا 

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ18

تقـــّدم يف احللقـــات الســـابقة تأويـــل 

بعـــض اآليـــات التـــي ظاهرهـــا وقـــوع 

الذنـــب مـــن األنبيـــاء، وقـــد تناولـــت 

ــي اهلل  ــا آدم ونبـ ــّص أبينـ ــي ختـ ــات التـ اآليـ

ــة التـــي  إبراهيـــم، واآلن نكمـــل الروايـ

 ،ـــا ـــار الرض ـــون أخب ـــاب عي وردت يف كت

ص195: ج1، 

 ]الرضـــا لإلمـــام  املأمـــون  ]قـــال 

َو َجـــلَّ   َقـــْوِل اهللِ َعـــزَّ  يِن َعـــْن  »َفَأْخـــِرْ

َفَوَكـــَزُه ُموســـى  َفَقـــى  َعَلْيـــِه قـــاَل هـــذا 

 :َضـــا ـــْيطاِن  َقـــاَل الرِّ ِمـــْن َعَمـــِل الشَّ

ـــْونَ   ـــِن فِْرَع ـــْن َمَداِئ ـــًة ِم ـــَل َمِدينَ ـــى َدَخ إِنَّ ُموَس

ـــنْيَ  ـــَك َب ـــا َو َذلِ ـــْن َأْهِله ـــٍة ِم ـــنِي َغْفَل ـــى  ِح َع

ــنْيِ  ــا َرُجَلـ ــَد فِيهـ ــاِء َفَوَجـ ــِرِب َو اْلِعَشـ امْلَْغـ

ه  ـــُدوِّ ـــْن َع ـــذا ِم ـــيَعتِِه َو ه ـــْن ِش ـــذا ِم ـــالِن ه َيْقَتتِ

ـــِذي  ـــِذي ِمـــْن ِشـــيَعتِِه َعـــَى الَّ فْاســـَتغاَثُه الَّ

هِ  َفَقـــَى ُموَســـى َعـــَى اْلَعـــُدوِّ َو  ِمـــْن َعـــُدوِّ

بُِحْكـــِم اهللِ َتَعـــاىَل ِذْكـــُرهُ  َفَوَكـــَزهُ  َفـــَاَت  

ـــْيطاِن  َيْعنِـــي  قـــاَل هـــذا ِمـــْن َعَمـــِل الشَّ

ُجَلـــنْيِ اَل  ـــِذي َكاَن َوَقـــَع َبـــنْيَ الرَّ ااِلْقتَِتـــاَل الَّ

ـــي  ـــهُ  َيْعنِ ـــهِ  إِنَّ ـــْن َقْتِل ـــى ِم ـــُه ُموَس ـــا َفَعَل َم

ــاَل  ــنٌي  َفَقـ ــلٌّ ُمبِـ ــُدوٌّ ُمِضـ ــْيَطانَ  َعـ ـ الشَّ

امْلَْأُمـــوُن َفـــَا َمْعنَـــى َقـــْوِل ُموَســـى  َربِّ إيِنِّ 

ـــوُل: إيِنِّ  ـــاَل: َيُق ـــْر يِل  َق ـــِي َفاْغِف ـــُت َنْف َظَلْم
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َوَضْعـــُت َنْفـــِي َغـــْرَ َمْوِضِعَهـــا بُِدُخـــويِل 

يِن  ــرُتْ ــْر يِل  َأْي: اْسـ ــَة َفاْغِفـ ــَذا امْلَِدينَـ َهـ

ِمـــْن َأْعَداِئـــَك لَِئـــالَّ َيْظَفـــُروا يِب َفَيْقُتُلـــويِن،  

 ِحيـــُم ـــُه ُهـــَو اْلَغُفـــوُر الرَّ َفَغَفـــَر َلـــُه إِنَّ

َأْنَعْمـــَت  بِـــا  َربِّ   ُموَســـى قـــاَل  

ِة َحتَّـــى َقَتْلـــُت َرُجـــاًل    ِمـــَن اْلُقـــوَّ َعـــَيَ

  ـــنَي ـــرًا لِْلُمْجِرِم ـــوَن َظِه ـــْن َأُك ـــَزٍة َفَل بَِوْك

ـــى  ِة َحتَّ ـــوَّ ـــِذِه اْلُق ـــبِيِلَك هِبَ ـــُد يِف َس ـــْل ُأَجاِه َب

ــِة  ــى يِف امْلَِدينَـ ــَح  ُموَسـ َرِضَ  َفَأْصَبـ

ُه  ــَتنَْرَ ــِذي اْسـ ـ ــإَِذا الَّ ــُب َفـ ـ قَّ ــًا َيرَتَ خاِئفـ

ـــُه  ـــاَل َل ـــَر ق ـــَى آَخ ُخُه  َع ـــَتْرِ ـــِس َيْس بِاأْلَْم

ُموســـى:  إِنَّـــَك َلَغـــِويٌّ ُمبِـــنٌي  َقاَتْلـــَت 

ــْوَم؛  ــَذا اْلَيـ ــُل َهـ ــِس َو ُتَقاتِـ ــاًل بِاأْلَْمـ َرُجـ

َبنَّـــَك َو َأَراَد َأْن َيْبطِـــَش بــِـهِ  َفَلـــاَّ َأْن َأراَد  أَلَُؤدِّ

ـــَو  ـــا َوُه ـــُدوٌّ هَلُ ـــَو َع ـــِذي ُه ـــَش بِالَّ َأْن َيْبطِ

ـــُد َأْن  ـــى  َأُتِري ـــا ُموس ـــاَل: ي ـــيَعتِهِ  ق ـــْن ِش ِم

ـــُد  ـــِس إِْن ُتِري ـــًا بِاأْلَْم ـــَت َنْفس ـــا َقَتْل ـــي َك َتْقُتَلنِ

إاِلَّ َأْن َتُكـــوَن َجبَّـــارًا يِف اأْلَْرِض َومـــا ُتِريـــُد 

ـــوُن  ـــاَل امْلَْأُم ـــنَي َق ـــَن امْلُْصِلِح ـــوَن ِم َأْن َتُك

ــا  ــا َأَبـ ــْرًا، َيـ ــِه َخـ ــْن َأْنبَِياِئـ ــَزاَك اهللَُّ َعـ َجـ

ـــْونَ   ـــى لِِفْرَع ـــْوِل ُموَس ـــى َق ـــَا َمْعنَ ـــِن َف احْلََس

ـــنَي.  َقـــاَل  الِّ َفَعْلُتهـــا إِذًا َو َأَنـــا ِمـــَن الضَّ

ــى  ــاَل ملُِوَسـ ــْوَن َقـ ــا: إِنَّ فِْرَعـ َضـ الرِّ

ـــَت  ـــي َفَعْل تِ ـــَك الَّ ـــَت َفْعَلَت ـــاهُ  َوَفَعْل ـــا َأَت مَلَّ

ـــى   ـــاَل  ُموَس ـــنَ  يِب  ق ـــَن اْلكافِِري ـــَت ِم َو َأْن

  ـــنَي الِّ َفَعْلُتهـــا إِذًا َوَأَنـــا ِمـــَن الضَّ

َعـــِن الطَِّريـــِق بُِوُقوِعـــي إىَِل َمِدينَـــٍة ِمـــْن 

ـــْم  ـــا ِخْفُتُك ـــْم مَلَّ ـــَرْرُت ِمنُْك ـــَك  َفَف َمَداِئنِ

ــَن  ــي ِمـ ــًا َو َجَعَلنِـ ــَب يِل َريبِّ ُحْكـ َفَوَهـ

امْلُْرَســـِلنيَ  َوَقـــْد َقـــاَل اهللَُّ َعـــزَّ َوَجـــلَّ 

َيتِيـــًا  جَيِـــْدَك  مَلْ  َأ   ـــٍد حُمَمَّ لِنَبِيِّـــِه 

ـــآَوى   ـــدًا َف ـــْدَك َوِحي ـــوُل َأ مَلْ جَيِ ـــآوى  َيُق َف

  ــاَس  َوَوَجـــَدَك َضـــاالًّ إَلْيـــَك النَـّ

َيْعنِـــي ِعنْـــَد َقْوِمـــَك  َفَهـــدى  َأْي 

ـــاًل  ـــَدَك عاِئ ـــَك  َوَوَج ـــْم إىَِل َمْعِرَفتِ َهَداُه

ــَل  ــَأْن َجَعـ ــاَك بِـ ــوُل َأْغنَـ ــى  َيُقـ َفَأْغنـ

ـــاَرَك  ـــوُن: َب ـــاَل امْلَْأُم ـــَتَجابًا. َق ـــاَءَك ُمْس ُدَع

اهلل فِيـــَك َيـــا ْبـــَن َرُســـوِل اهللِ«.

ــى  ــات يف موسـ ــّص اآليـ ــا خيـ ــذا مـ هـ

الكليـــم أّمـــا مـــا خيـــّص بقّيـــة 

ـــًا  ـــايت تباع ـــة فت ـــة الرواي ـــاء وبقّي األنبي

ـــاء اهلل تعـــاىل. يف احللقـــات القابلـــة إن ش

قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَمكاِرِم اْلِيثاُر(.
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عى التأويل كا قاتل رسول اهلل عى التنزيل ويقاتل 
الناكثني والقاسطني واملارقني حتى قال له النبي: »لو 
الك يا عي ما ُعرف املؤمنني من بعدي«رشح األخبار: ج٢، 

ص38٢. فهو املائز والفرقان بني اإليان والكفر.

بامتحان   احلسن اإلمام  ولده  خيتّص  وكذلك 
ابن  معاوية  مع  للهدنة  يرم رشوطا  لألّمة حيث  عظيم 

أيب سفيان )باملعنى الذي نفهمه من الصلح(.
الشهادة  بكربالء   احلسني اإلمام  وخيتّص 

واإلباء.
الكرى  باملدرسة   الصادق اإلمام  وخيتّص 

للتشييع حتى يقرن اسم املذهب به.
إىل  األمر  يصل  أن  إىل   األئّمة بقّية  وهكذا 
بأمر  فيختّص  الذكرى  صاحب   اهلادي اإلمام 
أعني  الررة  وأجداده  آبائه  من  أحد  به  يسبقه  مل  عظيم 
وإن   .املهدي اإلمام  لغيبة  املبارش  التخطيط  به: 
كان مجيع األئّمة، بل ومن سبقهم من األنبياء والرسل 
واألوصياء يشرتكون مجيعًا يف هذه املهمة وهي التخطيط 

.والتمهيد لقضية اإلمام املهدي
احلسن  اإلمام  ولده  بعده  ومن  دوره  أن  إال 
لقرب  غره  من  أكثر  مرّكزًا  دورًا  كان   العسكري
األنبياء  من  قبله  من  أزمنة  وبعد  الغيبة،  من  زمنه 
متهيدا  ومّهد  بذلك   اختص لذا   واملعصومني
اإلمام  غيبة  فكرة  لتقّبل  والعقول  النفوس  ناجحا وهيأ 

املهدي من خالل آليات يمكن أن نجملها با يي:
* توعية األمة من خالل النصوص واإلشارات عى 
من  غره  عن  يمّيزه  وما   املهدي اإلمام  شخصية 
األئمة با حيدث له من غيبة ال يرى الناس فيها شخصه، 

دور اإلمام اهلادي عليه 
السلم يف تثبيت أركان 

العقيدة املهدوية

األدلة  عليه  دّلت  ما  وبحسب   - نعلم  نحن 
 الرشعية الصحيحة - أّن األئّمة املعصومني
 نور واحد مستمد من نور جّدهم النبي اخلاتم

ونوره مستمد من نور اهلل تبارك وتعاىل.
عبد  بن  جابر  سأل  حينا  الرواية  يف  جاء  كا 
اهلل األنصاري النبي: »ما أول يشء خلقه اهلل 
تبارك وتعاىل قال: أول ما خلق اهلل نور نبّيكم 

يا جابر ومنه خلق كّل يشء«.
واحد  هدفهم   األئّمة أّن  نؤمن  وكذلك 
وهو  واألوصياء  والرسل  األنبياء  هدف  وهو 
إيصال الناس إىل الكال املنشود، وإيقاظ الفطرة 
الناس  فطر  التي  اهلل  فطرة  نفوسهم،  يف  السليمة 
بذلك  ليكونوا  اخلالص  اإلسالم  وهي  عليها، 
أدوارهم  تعددت  وإن  تعاىل،  اهلل  عن  أدالء 
للوصول  )آلياهتم(  العملية  ممارساهتم  واختلفت 
ظروف  من  حتيطهم  ما  بحسب  اهلدف  ذلك  إىل 
وبالنتيجة  آخر  إىل  زمان  من  ختتلف  ومالبسات 
أّن  إاّل  وآلياهتم  أدوارهم  تعددت  وإن   أنّم

هدفهم واحد )تعدد أدوار وحدة هدف(.
ومن هنا:

نجد أّن كال منهم قد اختّص با يناسبه يف 
ظرفه، فرتى أمر املؤمنني قد اختّص يف القتال 

قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلْخِتياِر ُصْحَبُة اْلَْخياِر(.

الشيخ ميثم الفرجيي
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واإلشارات  النصوص  هبذه  خيّص  كان  حيث 
لآلخرين،  يعّممها  يكن  ومل  أصحابه،  ُخّلص 
وقد ورد بذلك عّدة أحاديث نقتر عى بعضها 
بعدي  »ومن   :له كالم  يف  جاء  ما  ذلك  فمن 
احلسن ابني، فكيف للناس باخللف من بعده، قال 
الراوي، فقلت: وكيف ذلك يا موالي؟ قال: ألّنه 
خيرج  حتى  أسمه  ذكر  حيل  وال  شخصه،  يرى  ال 
جورًا  ملئت  كا  وعدالً  قسطًا  األرض  فيمأل 

وظلًا«مستدرك الوسائل: ج1٢، ص٢84 .
الذي  والكتان  الصعبة  الظروف  من  فبالرغم 
وانتشار   املهدي اإلمام  قضية  حييط  كان 
الفكرة  أّن  إاّل  له  املتتبعة  واجلواسيس  العيون 
والعقيدة كانت واضحة لدى جمموعة من املوالني 
وبدأت تكر وتنمو إىل أن وصلتنا غضة طرية ال 
اعوجاج فيها وال اضمحالل، وما ذلك إاّل ملا أداه 

صاحب الذكرى من دور بارز يف ذلك.
القواعد  ارتباط  فكرة  لتقبل  التخطيط   *
الشيعية باإلمام املهدي يف زمن غيبته الصغرى 
فقد  الوكالء  بمرشوع  العمل  خالل  من  وذلك 
وضع اإلمام وحّدد وكالء معينني يمثلونه وترجع 
الناس إليهم بأخذ الفتوى ونقل احلقوق الرشعية 
واالتصال باإلمام، الذين أصبح بعض منهم 
 ،العسكري اإلمام  لولده  وكالء  بعد  فيا 
اهلل  عبد  بن  وعي  إساعيل  بن  حممد  حّدث  فقد 
 احلسن حممد  أيب  عى  دخال  »أنا  احلسنيان 
بّس من رأى وبني يديه مجاعة من أوليائه وشيعته 
حتى دخل عليه بدر خادمه فقال: يا موالي بالباب 

قوم شعث غر، فقال هلم: )هؤالء نفر من شيعتنا يف 
اليمن.... ثّم ساق حديثًا طوياًل حتى انتهي احلديث 
فأتنا بعثان بن  لبدر: فامض  أّن احلسن قال  إىل 
سعيد العمري، فا لبثنا إاّل يسرًا إاّل دخل علينا عثان 
فقال له سّيدنا أبو حممد احلسن: اميض يا عثان 
واقبض  اهلل  مال  عى  واملأمون  والثقة  الوكيل  فإّنك 
من هؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من املال، ثّم ساق 
احلديث إىل أن قاهلا: ثّم قلنا بأمجعنا: يا سّيدنا واهلل إّن 
عثان ملن خيار شيعتك ولقد زدتنا علًا بموضعه من 

خدمتك وإّنه وكيلك وثقتك عى مال اهلل تعاىل.
سعيد  بن  عثان  أن  عّي  واشهدوا  نعم  قال: 
مهديكا«  ابني  وكيل  حممد  ابنه  وأن  وكيي  العمري 

الغيبة، الشيخ الطويس: ص356.

وبذلك استطاع اإلمام اهلادي أن هييأ الذهنية 
الستقبال   البيت أهل  وأتباع  لشيعة  العامية 
 الوضع اجلديد الذي سيحل هبم عند غيبة املهدي
معها  التعامل  كيفية  يعرفون  ال  بأمور  يفاجأوا  لئال 
مثل ما حيصل بعد الغيبة من احلرة واالختالف بني 
للفرج  واالنتظار  الصر  من  هلم  ينبغي  وما  الشيعة، 
 املهدي لإلمام  والدعاء  اإليان  عى  والثبات 

لتعجيل فرجه الرشيف.
ونسأل  االختصار  من  بوجه  بيانه  وددنا  ما  هذا 
مهدي  بظهور  الفرج  لنا  يعّجل  أن  وتعاىل  تبارك  اهلل 
هذه األمة ليمأل األرض قسطًا وعدالً وحبًا وسالمًا 
ِذيَن اْسُتْضِعُفوْا يِف  قال تعاىل: ﴿َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَى الَّ
)سورة  اْلَواِرثنَِي﴾  َوَنْجَعَلُهُم  ًة  َأِئمَّ َوَنْجَعَلُهْم  األرض 

القصص: آية5(.

قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلِبرِّ ما َوَصَل ِإلى اْلَْخياِر(. 
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 :شهادة عبد اهلل املحض مع مجع من آل احلسن
يف العارش من شهر ذي احلجة سنة )145هـ(، استشهد عبد اهلل بن احلسن املثنى بن 
احلسن املجتبى بن عي بن أيب طالب مع مجع من إخوته وأبناء عمومته يف سجن املنصور 
 .الدوانيقي. وذلك بعد قمعه لُثوَريَت حممد وإبراهيم ابنَي عبد اهلل بن احلسن بن احلسن

 قال املسعودي: وكان املنصور قبض عى عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عي
الربذة من جادة  املدينة إىل  بيته، وذلك يف سنة )144هـ(، فحملوا من  وكثر من أهل 
العراق...، فحبسوا يف رسداب حتت األرض ال يفّرقون بني ضياء النهار وسوداء الليل 
حتى ماتوا، وذلك عى شاطئ الفرات من قنطرة الكوفة، ومواضعهم بالكوفة تزار يف هذا 

الوقت، وهو سنة )33٢هـ(، وكان هدم عليهم املوضع. 
:كتابة دعاء الصباح بيد أمري املؤمنني

يف احلادي عرش من ذي احلجة سنة )٢5هـ(، كتب أمر املؤمنني بخط يده دعاء 
.الصباح الذي عّلمه إّياه رسول اهلل

قال الرشيف حييى بن القاسم العلوي: ظفرت بسفينة طويلة مكتوب فيها بخط سّيدي 
وجّدي أمر املؤمنني وقائد الغر املحجلني ليث بني غالب عي بن أيب طالب عليه أفضل 

التحيات ما هذا صورته: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا دعاء عّلمني رسول اهلل، وكان يدعو به يف كّل صباح، 

وهو: »اللهّم يا َمْن دلع لسان الصباح...«. 
وكتب يف آخره: كتبه عي بن أيب طالب يف آخر نار اخلميس حادي عرش ذي احلجة 

سنة مخس وعرشين من اهلجرة. 
وقال الرشيف: نقلته من خطه املبارك، وكان مكتوبًا باخلط الكويف عى الرق يف السابع 

من ذي القعدة سنة أربع وثالثني وسبعمئة. 
:وفاة أيب ذر الغفاري

يف ذي احلجة سنة )3٢هـ(، تويّف أبو ذر الغفاري، وهو: جندب بن جنادة، كان 
من خيار أصحاب النبي، أسلم رابع أربعة، أو خامس مخسة، صحب النبي بعد ما 
هاجر إىل املدينة إىل أن مات، ويكفي يف جاللة شأنه قول النبي له: »ما أظّلت اخلراء 

وال أقّلت الغراء أصدق هلجة من أيب ذر« ومناقبه كثرة، وزهده من املشهورات. 
وبعد تويل عثان األمر ساءه ما رأى من ممارسات "السلطة" يف املدينة، ووالة 
عثان أمثال معاوية يف دمشق، حماباته ُقرباه من بني ُأمية باألعال املهّمة، ودفعه األموال 
 الطائلة إليهم، وكنز الثروات، والتبذير واإلرساف، وانتهاك الُسنّة النبوية، فامتعض
من هذه األعال وانتقد السلطة فنفاه عثان إىل الشام، ومّلا وصل إىل الشام بقي هناك عى 
نجه يف التصّدي إىل مظاهر اإلرساف والتبذير ألموال املسلمني، وظّل صامدًا بالرغم من 
حماوالت معاوية يف ترغيبه يف الدنيا وتطميعه، وكان يقول: »واهلل لقد حدثت أعال 

قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلِبرِّ ما َوَصَل ِإلى اْلَْخياِر(.
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قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلِبرِّ ما َوَصَل ِإلى اْلَْخياِر(.

ما أعرفها، واهلل ما هي يف كتاب اهلل وال سنّة نبّيه، واهلل إيّن ألرى حّقًا يطفأ، وباطالً حييا، وصادقًا مكّذبًا، وأثرة 
بغر تقى، وصاحلًا مستأثرًا عليه«. 

وبعد أن عجز عنه معاوية راسل عثان يف شأنه، فطلب عثان من معاوية أن ُيرجع أبا ذّر إىل املدينة ُبعنف، 
فأركبه معاوية عى مجل بال غطاء وال وطاء.

ومّلا دخل املدينة منهكًا متعبًا حاول عثان أن يسرتضيه بيٍء من املال، فرفض ذلك، وواصل انتقاده للنظام 
احلاكم واألرسة األموية، فغضب عثان وأمر بنفيه إىل الَرَبذة، لُيبعده عن الناس.

وعند خروجه من املدينة متوّجهًا إىل منفاه )الربذة(، شايعه اإلمام أمر املؤمنني وبعض مقّربيه عى 
الرغم من احلظر الذي فرضه عثان.

وتكّلم اإلمام عند توديعه كالمًا أثنى فيه عى أيب ذر، وذّم تّرف السلطة احلاكمة.
، حيث ال  توّجه إىل صحراء الربذة مع أهل بيته وغالمه جونـ  الذي استشهد مع احلسني فيا بعدـ 
ماء وال كأل، وهو مرّشد عن وطنه، وأخذ يستعّد للمصر الذي أخره به رسول اهلل، حيث قال: »رحم اهلل أبا 

ذر، يمي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده«. 
وصدق رسول اهلل قوله فُتويّفبمنطقة الربذة، وحيدًا وُدفن فيها، من قبل جمموعة من الصحابة وصّى 

عى جثانه الصحايب اجلليل مالك األشرت.
تصدق أمري املؤمنني باخلاتم: 

الرابع والعرشين من شهر ذي احلجة، تصدق أمر املؤمنني بخامته وهو راكع، فنزلت واليته يف  ويف 
القرآن. 

الَة َوُيْؤُتوَن  ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمنُوا الَّ َا َولِيُُّكْم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَّ وقد اجتمعت األمة عى أن هذه اآلية: إِنَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن، نزلت يف أمر املؤمنني ملا تصدق بخامته وهو راكع، وال خالف بني املفسين يف ذلك.  الزَّ

أول صالة مجعة ألمري املؤمنني بعد بيعة الناس له:
يف اخلامس والعرشين من ذي احلجة سنة )35هـ(، وبعد أن بويع أمر املؤمنني بعد مقتل عثان، كانت 

أول خطبة خطبها حني استخلف.  
 :وفاة زرارة بن أعني

يف ذي احلجة سنة )148هـ(، وبعد شهرين من شهادة اإلمام الصادق، تويف زرارة بن أعني بعد مرضه. 
وقيل: إن وفاته سنة )15٠هـ(. 

قال النجايش: )شيخ أصحابنا يف زمانه ومتقدمهم، وكان قارئًا فقيهًا، متكلًا، شاعرًا، أديبًا(. 
وعّده الشيخ يف رجاله تارة يف أصحاب اإلمام الباقر، وأخرى يف أصحاب اإلمام الصادق، وثالثة 

.يف أصحاب اإلمام الكاظم
وعن ابن أيب عمر قال: )قلت جلميل بن دراج: ما أحسن حمرك وأزين جملسك؟ 

فقال: أي واهلل ما كنا حول زرارة إال بمنزلة الصبيان يف الكتاب حول املعلم(. 
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها يف السنني السابقة لشهر ذي احلجة فمن أراد االطالع فلراجع.

ْجِرَبِة َواْلَحْزِم(.  قال أمير المؤمنين: )َخيُر َمْن شاَوْرَت َذُوو النُّهى َواْلِعْلِم َوالتَّ



رجال حول اإلمام

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ24

قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَْمواِل ما َأعاَن َعلى اْلَمكاِرِم(.

عفيف  بن  اهلل  عبد  ونسبه:  اسمه 
الوالبي الغامدي األزدي.

تاريخ  املصادر  لنا  حُتّدد  مل  والدته: 
والدته.

البصر  عفيف  بن  اهلل  عبد  أخباره: 
ثار  قد  بصرته،  يف  نورًا  اهلل  وهبه  الذي 
حينا  زياد  بن  اهلل  عبيد  الطاغية  وجه  يف 
الكارسة  الوحوش  تلك  عى  خطب 

الكوفة  أهل  من  احلقرة  والبهائم 
السّب  معلنًا  الشهداء  سّيد  مقتل  بعد 
إليه  فانرى  احلسني،  لإلمام  والشتم 
)إّنام  له:  قائاًل  اهلل  عبد  الفذ  البطل 
استعملك  ومن  وأبوك  أنت  الكّذاب 
وأبوه - يعني به يزيد وأباه معاوية - يا 
النبيني،  أبناء  أتقتلون  بني عالج،  عبد 
املسلمني...(.  منابر  عىل  وتصعدون 

J

عبــد اهلل
بن عــــــفيف

األزدي
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قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلِبرِّ ما َوَصَل ِإلى اْلُمْحتاِج(. 

بحار األنوار للمجلي:ج45، ص119.

-كان من أصحاب اإلمام عي واإلمام 
.احلسني

وكانت  وزّهادها  الشيعة  خيار  من  كان   -
عينه اليسى ذهبت يف يوم اجلمل، واألخرى 
األعظم،  املسجد  يالزم  وكان  صّفني،  يوم  يف 
فيصّي فيه إىل الليل. بحار األنوار ـ املجلي:ج45، 

ص119.

واقعة الطف:
بعد أن استشهد اإلمام احلسني، وجيء 
بأهل البيت إىل الكوفة، صعد عبيد اهلل بن 
زياد املنر، وبدأ يسّب أهل البيت، فأورد 

الطرى وآخرون أّن ابن زياد قال:
وأهله،  احلق  أظهر  الذي  هلل  )احلمد 
وحزبه  معاوية  بن  يزيد  املؤمنني  أمر  ونر 
عى  أبن  احلسني  الكذاب  ابن  الكذاب  وقتل 

وشـيعته.
ومل يتم كالم ابن زياد حتى نض عبد اهلل بن 

عفيف خماطبًا إياه:
الكذاب  بن  الكذاب  إنا  مرجانة  بن  يا 
بن  يا  وأبوه،  والّك  والذي  وأبوك  أنت 
مرجانة أتقتلون أبناء النبيني وتتكلمون بكالم 

الصديقني.
عليه،  القبض  بإلقاء  زياد  ابن  أمر  ثم 
بشعارها  قبيلته  وهي  األزد  برجال  فاستنجد 
الذين  األزد  رجال  قام  فعندئذ  مرور"،  "يا 

من  وخّلصوه  املجلس،  يف  حاضين  كانوا 
هناك،  من  وأخرجوه  زياد،  ابن  جالوزة  يد 
وكانت  بيته،  حيارص  من  زياد  ابن  فأرسل 
وبالتايل  لقتاهلم،  توجهه  التي  هي  صفية  بنته 
ثم  مرجانة،  ابن  إىل  به  وجيء  عليه،  قبض 
عدو  يا  زياد:  ابن  فقال  كالمًا،  بينها  جرى 
يا  فقال:  عفان؟  بن  عثان  يف  تقول  ما  اهلل 
ما  -وشتمه-  مرجانة  ابن  يا  عالج  بني  عبد 
أم  وأصلح  أحسن،  أم  أساء  إن  وعثان  أنت 
أفسد، واهلل تعاىل ويل خلقه، يقيض بينهم وبني 
عثان بالعدل واحلق، ولكن سلني عن أبيك 
وعنك وعن يزيد وأبيه، فقال ابن زياد: واهلل 
ال سألتك عن يشء أو تذوق املوت فقال عبد 
اهلل بن عفيف: احلمد هلل رّب العاملني أما إين 
الشهادة  يرزقني  أن  ريب  اهلل  أسأل  كنت  قد 
جيعل  أن  اهلل  وسألت  أّمك  تلدك  أن  قبل 
إليه،  وأبغضهم  خلقه  ألعن  يدي  عى  ذلك 
واآلن  الشهادة،  من  يئست  بري  كّف  فلّا 
منها،  اليأس  بعد  رزقنيها  الذي  هلل  احلمد 
فأمر  دعائي  قديم  يف  منه  اإلجابة  وعّرفني 
ابن زياد أن ُترب عنقه، ويصلب يف كناسة 
وبحار  ص351،  الطري:ج4،  تاريخ  الكوفة...(. 
من  أول  اهلل  عبد  فكان  األنوار:ج45،ص1٢1، 

استشهد بعد واقعة الطف.
الوفاة:

بعد واقعة كربالء سنة 61 هـ.



جمتـمعـنـــا

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ26

النظافة العامة واجملتمع

قال أمير المؤمنين:  )َخيُر اْلَْخالِق َأْبَعُدها ِمَن اللَّجاِج(.

كّلـا رأيـُت شـخصًا ماشـيًا أو يف سـيارة، 
يرمـي شـيئًا مـن يـده يف الشـارع أو أي مكان 
فيهـا،  يعمـل  التـي  دائرتـه  أو حتـى يف  عـام 
كأن يكـون الـيء الـذي يرميـه قنينـة مـاء أو 
مـرشوب غـازي أو عقـب سـيكارة أو بقايـا 
أمـي  كانـت  مقولـة  أتذكـر  وغرهـا  علكـة 
ترددهـا أمام مسـامعنا وهي تربينـا عى مبادئ     
النظافـة العاّمـة يف صغرنـا، كانـت تقـول: إن 
َمـن ال حيرص عـى نظافـة املكان الـذي يقف 
فيـه، أّيـًا كان هذا املـكان، إّنا هو قـذر يف بيته 
هـذه املقولـة اختذهتـا حكمـة، جتعلنـي أحكم 
دومـًا عى كّل َمـن يرمي عـى أرض دائرته أو 
الشـارع أو أي مـكان عام شـيئًا وإن كان عود 

ثقـاب بأّنـه كـا قالـت أّمي.

هل ُنخطئ كا خيطئ اآلخرون؟
أولئـك  إن  أكثـر  الغيـظ  يثـر  الـذي 
العاّمـة  املمتلـكات  نظافـة  عـى  املتجاوزيـن 
يـررون ترفاهتم تلك بـأّن البلد كّله وسـخ 
يكـون  فكيـف  وسـخة،  كّلهـا  شـوارعه  أو 
املواطـن نظيفًا؟! أو بأّن الـكل يرمي النفايات 
مثلهـم؟!  أنـا  أفعـل  ال  فلـاذا  الشـارع،  يف 
وكأننـا جيـب أن نخطـئ كا خيطـئ اآلخرون، 
ونسـلك بالرورة ما يسـلكونه! من جانب، 
نقـول.. نعـم، لـو كانـت الدوائـر املسـؤولة 
عـن النظافـة حريصـة عـى تنظيف الشـوارع 
حياسـب  قانـون  وتوفـَر  العاّمـة،  واألمكنـة 
املتجـاوز عـى النظافـة العاّمـة، لـكان لزامـًا 
عـى املواطـن أن حيافـظ عـى نظافة الشـوارع 
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قال أمير المؤمنين: )َخيُر اْلَكَرِم ُجوٌد ِبال طلب ُمكافاٍة(.

واألمكنـة العاّمـة، بل لوجـد مواطنني آخرين 
هيبـون لردعـه إن هو جتـاوز ورمـى نفاية ما يف 
شـارع نظيـف، لكن مـن جانب آخـر ال جيوز 
أن نـّرر أو نعـّول عـى هـذا أو نتحجـج بـأّن 
الشـارع وسـخ كلـه ورمينـا نفايـة أخـرى فيه 
ال يعنـي شـيئًا أمـام النفايات املنتـرشة فيه، بل 
جيـب أن تنبـع النظافة مـن دواخلنـا، فهي من 
اإليـان كـا نعـرف مجيعـًا وهـي من الشـعور 
وقبـل  املجتمـع،  جتـاه  واملسـؤولية  بالوطنيـة 
الـذات  احـرتام  تعبـر عـن  وذاك هـي  هـذا 
كذلـك، فكيـف يّدعـي أحدهـم أّنـه مؤمـن 
وال  يـن  الدَّ آداب  ببعـض  يلتـزم  أّنـه  ملجـرد 

يلتـزم بالنظافـة العامـة ؟! 
مـن  النظافـة  »أّن   :النبـي عـن  وورد 
اإليـان«. بحـار األنـوار، املجلـي: ج6٢،ص ٢91.
وعنـه: »بئـس العبد القـاذورة«. الكايف، 

ص439.  للكليني:ج6، 

وكيف يكـون املواطن وطنيـًا إذا كان يزيد 
مـن حجـم األوسـاخ يف الشـوارع ؟! وكيف 
املواطـن  ُيسـهم  مل  إذا  البلـد  ُيبنـى  أن  يريـد 
بنفسـه بـا يسـتطيع وبـا يعـّر عـن حتـّره 
ومدنيتـه؟ وكيـف ينتظر من اآلخـر أن حيرتمه 

إذا مل حيـرتم هـو ذاتـه؟! 
إّن الذين يتجـاوزون عى نظافة املمتلكات 
واألمكنـة العاّمـة.. هـل يقبلون بـأن يتجاوز 
آخـرون عـى ممتلكاهتـم اخلاّصـة، يف الوقـت 
الـذي ال يلتفتـون إىل حقيقـة أّن املمتلـكات 
العاّمـة وجـدت ألجلهم وخلدمتهـم، وبالتايل 

احلـال  هـي  كـا  شـأنم،  مـن  نظافتهـا  فـإّن 
األمكنـة  وسـائر  واألرصفـة  الشـوارع  مـع 
تنعكسـان  قذارهتـا  أو  نظافتهـا  التـي  العاّمـة 
علينـا، فكيـف يتقّبـل بعـٌض أن يكـون هـذا 
االنعـكاس سـلبيًا، كـا هـي احلال مـع بعٍض 
ويفتـح  الشـارع  وسـط  بسـيارته  يتوقـف 
باهبـا األمامـي ويمـّد يـده إىل الشـارع حاماًل 
رمـاد  مـن  فيهـا  مـا  لرمـي  منفضـة سـكائر 
سـكائر وبقايـا حلـوى وعلـك عى الشـارع، 
ثـّم يغلـق الباب وينطلق بسـيارته كأّن شـيئا مل 
يكـن، ومثلهـم كثرون ممـن ال يتوانـون حتى 
عـن رمي أوسـاخهم عـى جرانـم، وأولئك 
مجيعـًا ينبغـي هلـم أن خيجلـوا مـن ترفاهتـم 
التـي تعـّر عـن جهـل ومهجيـة وعـدم حتّر 
عـن  يتحّدثـوا  ال  أن  وعليهـم  مدنيـة،  أو 
النظافـة أو حتـى األناقـة أمـام أحـد وإالّ أثار 
ذلـك سـخريته؛ إذ لـن يصـدق أنـم نظيفون 
يف بيوهتـم، كـا سـتبدو عنايتهـم بمظاهرهـم 
مفتعلـة وناشـزة وغـر متوافقة مـع جتاوزهم 

عـى أناقـة   املـكان العـام. 
فيـا أهّيا املنتهكـون للنظافـة العاّمـة التفتوا 
وال  جتاوزاتكـم،  عـن  الناجـم  األذى  إىل 
تسـهموا يف زيادة بشـاعة الشـوارع وتلوثها ما 
ينعكـس سـلبًا عـى الصحـة العاّمة وسـالمة 
يف  البلديـة  الدوائـر  تقصـر  فيكفينـا  البيئـة، 
أداء مهامها، وال ختدشـوا األمكنـة العاّمة وال 

تتجـاوزوا عـى نظافـة الدوائـر الرسـمية.
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العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ28

قال أمري املؤمنني: )َخيُر اْلِْخواِن َمْن ل ُيحِوُج ِإْخواَنُه ِإلى ِسواُه(.

...،ما زال الكالم حول قّصة نوح
يا نوح إّنه ليس من أهلك:

تتقاذفـه  ابنـه  نـوح  رأى  حـني 
األبـوة  عاطفـة  فيـه  ثـارت  األمـواج 
وتذكـر وعـد اهلل يف نجـاة أهلـه فالتفت 
إىل سـاحة اهلل مناديًا: ...َفَقاَل َربِّ إِنَّ 
اُبنِي ِمـْن َأْهـِي َوإِنَّ َوْعَدَك احْلَـقُّ َوَأنَت 
 َأْحَكـُم احْلَاِكِمـنَي. سـورة هـود: آيـة45.
وهـذا الوعد هو ما أشـر إليه يف سـورة 
هـود إذ يقول سـبحانه: ...ُقْلنَـا امْحِْل 
فِيَها ِمـن ُكلٍّ َزْوَجـنْيِ اْثنَـنْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ 
َمن َسـَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل. سـورة هود:آية4٠.

قولـه  أن  نـوح  تصـور  أن  فـكان 
 إاِلَّ َمـن َسـَبَق َعَلْيـِه اْلَقـْوُل :تعـاىل
خـاص بزوجتـه املرشكـة التـي مل تؤمن 
بـه دون ابنـه كنعـان، ولذلـك خاطـب 

َفَك في طاَعِة اهلِل(. قال أمير المؤمنين: )َخْيُر ِإْخواِنَك َمْن َعنَّ

نـوح رب العـزة هبـذا الـكالم.
مبـارشة،  اجلـواب  سـمع  ولكنـه 
جـواب هيـز هـزًا كـا إنـه يكشـف عن 
حقيقة كبـرة، حقيقـة إن الرباط الديني 
والقرابـة  النسـب  ربـاط  مـن  أسـمى 
ُه  ـُه َلْيَس ِمـْن َأْهِلـَك إِنَّ َقـاَل َيـا ُنوُح إِنَّ

....َعَمـٌل َغـْرُ َصالِـٍح
أثـر  وال  الئـق،  غـر  فـرد  فهـو 
ربـاط  قطـع  أن  بعـد  القرابـة  لربـاط 
َلْيـَس  َمـا  َتْسـَأْلِن  ...َفـاَل  الديـن 
َتُكـوَن  َأن  َأِعُظـَك  إيِنِّ  ِعْلـٌم  بِـِه  َلـَك 
آيـة46. هـود:  سـورة   .اجْلَاِهِلـنَي  ِمـَن 

مـن  هـذا  طلبـه  أّن  نـوح  فأحـّس 
صحيحـًا،  يكـن  مل  اهلل  رمحـة  سـاحة 
وال ينبغـي أن يتصـّور نجـاة ولـده ممـا 
لذلـك  أهلـه،  نجـاة  يف  بـه  اهلل  وعـد 
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َفَك في طاَعِة اهلِل(. قال أمير المؤمنين: )َخْيُر ِإْخواِنَك َمْن َعنَّ

َقـاَل  مسـتغفرًا:  معتـذرًا  اهلل  إىل  توّجـه 
َلْيـَس  َمـا  َأْسـَأَلَك  َأْن  بِـَك  َأُعـوُذ  إيِنِّ  َربِّ 
َأُكـن  َوَتْرمَحْنِـي  يِل  َتْغِفـْر  َوإاِلَّ  ِعْلـٌم  بِـِه  يِل 
.47 آيـة  هـود:  سـورة   .يـَن اخْلَارِسِ ـَن   مِّ

هناية احلادث:
األمـواج املتالطمـة الصاخبة مـن املاء 
أغرقت كل مكان بسـبب تصاعد منسـوب 
املـاء تدرجييـًا، أّمـا املجرمـون اجلهلـة فظنًا 
إىل  فصعـدوا  عـادي  طوفـان  أّنـه  منهـم 
أعـايل القمـم واملرتفعات، لكـن املاء جتاوز 
تلـك املرتفعـات أيضـًا وخفـي حتـت املاء 
كّل يشء، وأخـذت تلـوح للعيون أجسـاد 
البيـوت  مـن  بقـي  ومـا  املوتـى  الطغـاة 
ثنايـا األمـواج عـى  املعـاش يف  ووسـائل 

املاء. سـطح 
وكان نـوح قد أودع زمام السـفينة 
بيد اهلل سـبحانه، وكانت األمـواج تتقاذف 
روايـات  ويف  صـوب،  كّل  يف  السـفينة 
متامـًا  أشـهر  سـتة  احلـال  هـذه  اسـتمرت 
)مـن بدايـة شـهر رجب حتـى ناية شـهر 
عـارش  )مـن  روايـة  وعـى  احلجـة(  ذي 
شـهر رجـب حتـى عـارش حمـّرم( وطافت 
السـفينة نقاطًا متعددة مـن األرض، وطبقًا 
ملـا جـاء يف بعـض الروايـات أّنـا سـارت 
عـى أرض مكـة وطافـت السـفينة حـول 
اإلهلـي  األمـر  صـدر  وأخـرًا  الكعبـة. 

إىل  األرض  ترجـع  وأن  العقـاب  بانتهـاء 
حالتهـا الطبيعيـة، والقرآن يبـنّي هذا األمر 
وجيـزة  عبـارات  يف  ونتيجتـه  وجزئياتـه 
جـدًا، ويف الوقـت ذاتـه بليغة وأّخـاذة، يف 

سـت: مجل 
َمـاءِك صـدر  اْبَلِعـي  َأْرُض  َيـا  َوِقيـَل 

املـاء. تبلـع  األمـر لـألرض أن 
َوَيـا َسـَاء َأْقِلِعي وصدر األمر للسـاء 

أن ال متطري.
َوِغيـَض امْلَـاء. ونـزل املـاء يف جـوف 

األرض.
َوُقيِضَ األَْمُر انتهى حكم اهلل.

واسـتقرت    اجْلُـوِديِّ َعـَى  َواْسـَتَوْت 
السـفينة عـى طـرف جبـل اجلـودي.

ْلَقـْوِم الظَّاملنَِِي سـورة هود:  َوِقيـَل ُبْعدًا لِّ
.44 آية 

عندئـٍذ ُلِعـَن املجرمـون بالدعـاء عليهم أن 
يبتعـدوا مـن رمحة اهلل.

التعابـر وهـي  هـذه  رائعـة  كـم هـي 
باحليـاة  وتفـور  وجيـزة  ذاتـه  الوقـت  يف 
علـاء  مـن  طائفـة  فيهـا  قـال  إذ  واجلـال 
العـرب: إن هـذه اآليـة تعـد أفصـح آيات 
القـرآن وأبلغهـا وإن كانـت آياتـه مجيعًا يف 

والفصاحـة. البالغـة  غايـة 



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )79( لشهر ذي الحجة سنة 1441هـ30

قال أمير المؤمنين: )َخيُر ِإْخواِنَك َمْن واساَك َوَخيُر َأْمواِلَك ما َكفاَك(. 

القناعة كنز ال يفنى

يف  جـــاء 
ـــك  ـــه: )امتل ـــال ل ـــه، فق ـــَد ُمواطني ـــئ أح ـــكًا أراد أن يكاف ـــة أّن مل ـــص القديم القص

ـــل  ـــرح الرج ـــك(، فف ـــى قدمي ـــا ســـرًا ع ـــتطيع أن تقطعه ـــي تس ـــاحات الت ـــن األرض كّل املس م
ــر  ــب، ففّكـ ــًة فتعـ ــافًة طويلـ ــار مسـ ــون، وسـ ــروالً بجنـ ــًا ومهـ ــي يف األرض مسعـ ورشع يمـ

ـــعر  ـــد ش ـــه، فق ـــّر رأي ـــه غ ـــا، ولكنّ ـــي قطعه ـــاحة األرض الت ـــه مس ـــي يمنح ـــك ك ـــودة إىل املل يف الع
ـــر يف  ـــة، وفّك ـــافاٍت طويل ـــار مس ـــر، فس ـــة الّس ـــى مواصل ـــزم ع ـــر، وع ـــافٍة أك ـــع مس ـــتطيع قط ـــه يس أّن
ـــل  ـــّرر أن يواص ـــرى، وق ـــّرًة أخ ـــرّدد م ـــه ت ـــا، إاّل أّن ـــي قطعه ـــافة الت ـــًا باملس ـــك مكتفي ـــودة إىل املل الع
ـــه  ـــال إّن ـــدًا، إذ ُيق ـــد أب ـــايل، ومل يع ـــًا ولي ـــر أيام ـــل يس ـــّل الّرج ـــد. ظ ـــى املزي ـــل ع ـــى حيص ـــر حت الّس
ـــيئًا،  ـــك ش ـــه، ومل يمتل ـــه وتعب ـــدة إناك ـــن ش ـــات م ـــه م ـــال أّن ـــاة، ويق ـــاع يف احلي ـــه وض ـــّل طريق ـــد ض ق
ـــٌز ال  ـــة كن ـــة؛ فالقناع ـــو القناع ـــًا، وه ـــزًا ثمين ـــاع كن ـــد أض ـــدًا، فق ـــعادة أب ـــاء أو الّس ـــعر باالكتف ومل يش

يفنـــى.

9 / ذي الحجة / سنة )60 هـ(
مع هاني بن عروة ألهل الكوفة مسلم بن عقيل شهادة العبد الصالح، سفير الحسين
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