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كرامات
Bفاطمة الزهراء

فيما أنزل عليهاB من السماء: 

عن زينب بنت عيل، قالت: صىل 
أقبل  ثم  الفجر،  صالة   اهلل رسول 
هل  فقال:   ،عيل عىل  الكريم  بوجهه 
عندكم طعام؟ فقال: مل آكل منذ ثالثة أيام 

طعامًا، وما تركت يف منزيل طعامًا. 
قال: امض بنا إىل فاطمة، فدخال عليها 
معها،  وابناها  اجلوع،  من  تتلّوى  وهي 
عندك  هل  أبوك،  فداك  فاطمة،  يا  فقال: 
فقامت  نعم،  فقالت:  فأستحيت  طعام؟ 
فإذا  فالتفتت  حّسًا  سمعت  ثم  وصّلت، 
فاحتملتها  وحلاًم،  ثريدًا  مالى  بصحفة 
رسول  يدي  بني  ووضعتها  هبا  فجاءت 
واحلسن  وفاطمة  عليًا  فجمع   ،اهلل
النظر  يطيل  عيّل  وجعل   ،واحلسني
خرجت  ويقول:  ويتعّجب،  فاطمة،  إىل 
أين  فمن  طعام،  عندها  وليس  عندها  من 
بنت رسول  يا  فقال:  عليها  أقبل  ثم  هذا؟ 
ُهَو  َقاَلْت  قالت:   َهَذا َلِك  َأنَّٰى  اهلل، 
َه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيِر  ِه  إِنَّ اللَّ ِمْن ِعْنِد اللَّ
ِحَساٍب، فضحك النبي وقال: احلمد 
هلل الذي جعل يف أهيل نظري زكريا ومريم إذ 
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ِه  قال هلا: َأنَّٰى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ
بَِغْيِر ِحَساٍب)الثاقب  َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق  َه  اللَّ إِنَّ 

يف املناقب، ابن محزة الطويس: ص296-295(.

:أتعطشين وأنا خادمة بنت نبيك

إىل  أيمن  أم  قال: )خرجت  عيل بن معمر 
مكة ملا توفيت فاطمة وقالت: ال أرى املدينة 
بعدها، فأصاهبا عطش شديد يف اجلحفة حتى 
خافت عىل نفسها، قال: فكرست عينيها نحو 
السامء ثم قالت: يا رب أتعطشني وأنا خادمة 
بنت نبيك، قال: فنزل إليها دلو من ماء اجلنة، 
آل  )مناقب  فرشبت ومل جتمع ومل تطعم سنني( 

أيب طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص117(.

:Bأنوار الزهراء

رهنت   Bفاطمة )أن  اخلرب:  يف  جاء 
املدينة  يف  اليهودي  زيد  امرأة  عند  هلا  كسوة 
داره  زيد  دخل  فلام  الشعري،  واستقرضت 
قال: ما هذه األنوار يف دارنا! قالت: لكسوة 
امرأته  وأسلمت  احلال،  يف  فأسلم  فاطمة، 
آل  )مناقب  نفسًا(  ثامنون  أسلم  حتى  وجريانه، 

أيب طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص118(.

:Bاملالئكة ختدم فاطمة

عامر  عن  إسحاق  وابن  البرصي،  احلسن 
 Bوميمونة ان كليهام قاال: وجدت فاطمة
 نائمة والرحى تدور، فأخربت رسول اهلل
َأَمتِه فأوحى  بذلك فقال: ان اهلل علم ضعف 

إىل الرحى أن تدور فدارت. 
حممد بن عيل بن احلسني بن عيل قال: 
 Bفاطمة إىل  سلامن   اهلل رسول  بعث 

سلمت،  حتى  وقفة  بالباب  فوقفت  قال: 
وتدور  جوا  من  القرآن  تقرأ  فاطمة  فسمعت 

الرحى من برا ما عندها أنيس. 
 فتبّسم رسول اهلل وقال يف آخر اخلرب: 
قلبها  اهلل  مال  فاطمة  ابنتي  سلامن  يا  وقال: 
وجوارحها إيامنًا إىل مشاشها، تفّرغت لطاعة 

اهلل، فبعث اهلل ملكًا اسمه زوقابيل. 
ويف خرب آخر: جربئيل، فأدار هلا الرحى، 

وكفاها اهلل مؤنة الدنيا مع مؤنة اآلخرة. 
قال ابن محاد:

وقالت أم أيمن جئت يومًا * إىل الزهراء 
يف وقت اهلجري

فلام أن دنوت سمعت صوتًا * وطحنا يف 
الرحاء مع اهلدير

فام من سامع  مليا *  أقرعه  الباب  فجئت 
أو من جمري

إذ الزهراء نائمة سكوت * وطحن للرحاء 
بال مدير

وما   * شاين  فقصصت  املصطفى  فجئت 
عاينت من أمر ذعور

بإمتام احلياء  فقال املصطفى شكرًا لريب * 
هلا جدير )كذا(

رآها اهلل متعبة فألقى * عليها النوم ذو املن 
الكبري

ووكل بالرحى ملكًا مديرًا * فعدت وقد 
ملئت من الرسور

ج3،  آشوب:  شهر  ابن  طالب،  أيب  آل  )مناقب 

ص116(.



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سامحة املرجع الديني األعىل
السيد عيل احلسيني السيستاين الفتاوى امليرسة

اخللق اإلسالمي والعّفة، وما تسّمى لدهيم )بالثقافية(، 
فام رأي سامحتكم بذلك، وما هو حكم املال الوارد من 

هذه املعامالت؟
عىل  تشتمل  األقراص  هذه  كانت  إذا  اجلواب: 
بني  الفساد  املنافية لآلداب واألخالق، وتنرش  األفالم 
وثمنها  هبا،  الّتعامل  جيوز  فال  ذلك،  ونحو  املجتمع 

سحٌت.
ُيسمع  والّتمثيلية  الّدراسية  األفالم  السؤال: بعض 
توجد  ال  ذلك  مع  لكن  املوسيقى،  صوت  أثنائها  يف 
جيوز  فهل  اإلسالمية،  الرّشيعة  خالف  أخرى  مظاهر 

مشاهدهتا؟
اجلواب: إذا كان ما يتخّللها من املوسيقى الّتصويرية 
ال تناسب جمالس الّلهو والّلعب والّرقص فال مانع من 

االستامع إليها.
واألفالم  املسلسالت  إىل  النّظر  جيوز  هل  السؤال: 

املدبلجة؟
ونحوها  املذكورة  األفالم  مشاهدة  حترم  اجلواب: 
أو  انحرافه،  وتوجب  امُلشاهد،  عىل  تؤّثر  كانت  إذا 
إن  مطلقًا  مشاهدهتا  ترك  لزومًا  األحوط  بل  إثارته، 

كانت تتضّمن مشاهد خالعية.
السؤال: ما حكم مشاهدة املصارعة األمريكية التي 

تعرض يف الّتلفزيون؟
حّد  يف  املذكورة  املناظر  مشاهدة  حترم  ال  اجلواب: 
ذاهتا، ولكن إذا كانت تؤّدي إىل فساد أخالق املشاهدين 
إىل  وانجرارهم  نفوسهم،  يف  العدوانية  الّروح  بزرع 
عن  االجتناب  من  بّد  فال  اآلخرين  عىل  االعتداء 

مشاهدهتا.
الّتلفزيون  يف  املرأة  رؤية  لرجل  جيوز  هل  السؤال: 

مبارشة؟
يكن  ومل  بشخصها،  يعرفها  مل  إذا  جيوز  اجلواب: 

السؤال: هل جيوز مشاهدة األفالم األجنبية؟
اجلواب: جيوز إن مل تكن خالعية أو إباحية.

هناك  املرسحيات  أو  األفالم  بعض  يف  السؤال: 
مشاهد مثرية للغرائز، كـ )الّتقبيل مثاًل(، فهل جيوز 
كان  إذا  أجر  مقابل  األفالم  هذه  مثل  استنساخ 
الّشخص اّلذي يقوم بالنّسخ ال يعلم باحتواء الفلم 
عىل مثل هذه األشياء؟ وإذا كان الفلم خاليًا من ذلك 
فامذا  فيه يظهرن شعرهن وأيدهين،  املّمثالت  أن  إالّ 

يكون احلكم يف هذه احلالة؟
اجلواب: إذا كان الفلم يتضمن مشاهد خالعية، 
أو كان يؤّثر سلبًا عىل امُلشاهد من حيث العقيدة أو 
باالستنساخ  تروجيه  املسامهة يف  األخالق، فال جيوز 

أو غريه.
بعض  قيام  األخرية  اآلونة  يف  كثرت  السؤال: 
بيع  عن  علني  وبشكل  املتجّولني  والباعة  املحالت 
ونسخ وإجيار أقراص الفيديو، والتي ال حتتوي عىل 

األفالم

:قال اإلمام أمري املؤمنني
ْت َعَلْيِه امْلَُؤُن(.)ُخْذ ِمْن َنْفِسَك ِلَنْفِسَك َوَتَزوَّْد ِمْن َيْوِمَك ِلَغِدَك َواْغَتِنْم َعْفَو الزَّماِن َواْنَتِهْز ُفْرَصَة اإْلِْمكاِن(. قال اإلمام أمري املؤمنني: )ُخِذ اْلَقْصَد ِف اْلُُموِر َفَمْن َأَخَذ اْلَقْصَد َخفَّ
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النّظر إليها شهويًا.
السؤال: ما هي نوعية الربامج واألفالم الّتلفزيونية 

التي حيرم عىل الوالدين ترك أبنائهام يشاهدوهنا؟
صاحلة،  دينية  نشأة  تنشئتهم  ينايف  ما  كّل  اجلواب: 
ونرش  املعروف،  عن  والنّهي  باملنكر  األمر  يتضّمن  ممّا 
للشهوات  املثرية  اخلالعية  والّصور  اهلدامة،  األفكار 
الشيطانية، وكل ما يوجب االنحطاط الفكري واخللقي 

للمشاهد.
التي  )العربية(  املسلسالت  بعض  هناك  السؤال: 
يكون  حاليًا،  العراق  تلفزيون  شاشة  عىل  من  تعرض 
غري  وحّتى  بل  رشعي،  غري  املّمثالت  لباس  فيها 
أخالقي يصل إىل درجة )شبه عارية(، فام حكم النّاظر 
)ذكرًا كان أو أنثى( إليها، وما حكم رّب األرسة الذي 

يسمح ألرسته بمشاهدهتا؟
أو  الّشهوي،  التلّذذ  مع  إليها  النّظر  حيرم  اجلواب: 
خوف الوقوع يف احلرام، بل األحوط لزومًا ترك النّظر 
إليها وإن كان بدوهنا، وعىل املؤمنني أن يأخذوا احليطة 
الّتلفزيون والفضائيات،  واحلذر من كّل ما يعرض يف 
خيتاروا  أن  عليهم  فإن  األمور،  أولياء  وخصوصًا 
وأن  وآخرهتم،  دنياهم  صالح  فيه  ما  كّل  ألبنائهم 
يفسد  أو  النّقية،  فطرهتم  يلّوث  ما  كّل  عن  ُيبعدوهم 

أخالقهم، وال حول وال قوة إالّ باهلل.
السؤال: ما حكم النّظر إىل املرسحيات واملسلسالت 

العربية والعراقية واألجنبية )املدبلجة(؟
اجلواب: مع اشتامل هذه املسلسالت واملرسحيات 
ختلو  ال  –التي  أخالقية  وغري  رشعية  غري  لقطات  عىل 
أو  الّشهوي،  التلّذذ  مع  إليها  النّظر  حيرم  غالبًا–  منها 
خوف الوقوع يف احلرام، بل األحوط لزومًا ترك النّظر 

إليها وإن كان بدوهنام.
يلتزموا  أن  تعاىل–  اهلل  –أعزهم  املؤمنني  وعىل    

املرسحيات  من  ُيعرض  فيام  واحلذر  احليطة  جانب 
يتحملوا  أن  األمور  أولياء  وعىل  واملسلسالت، 
ألبنائهم  خيتاروا  وأن  أرسهتم،  أفراد  جتاه  مسؤولياهتم 
كل ما فيه صالح دنياهم وآخرهتم، وأن ُيبعدوهم من 
كّل ما يلّوث فطرهتم النّقية، أو يفسد أخالقهم. نسأله 

سبحانه وتعاىل التوفيق والتسديد.
ملشاهدة  الرّشعية  الّضوابط  هي  ما  السؤال: 
الربامج  مشاهدة  جيوز  وهل  التلفزيونية،  الربامج 
العلمية واإلخبارية واملتنوعة املفيدة إذا كانت تّتفق مع 
الّضوابط الرّشعية، وتتخلل تلك الربامج بعض الّصور 
واإلعالنات واألغاين التي حيرم النّظر إليها، والتي ال 
خالل  الرّسيع  عرضها  بسبب  مشاهدهتا  جتنّب  يمكن 

الربنامج؟
اجلواب: ال بأس بذلك مع اإلعراض وعدم التوّجه 

إىل املحّرمات املذكورة.
السؤال: ما حكم مشاهدة الّتلفزيون مع أن معظم 
واألفالم  كاملسلسالت  ملهية  بل  مفيدة،  غري  الربامج 
ال  ومن  واخلالعات،  الّسافرات،  النّساء  هبا  يمّثل  التي 
أخالق هلم، وربام يرتكن أثرًا سيئًا يف نفس املشاهدين 
الّتلفزيون وما يسمح  واملشاهدات؟ وهل جيوز وضع 

به )الّدش( يف البيت؟
مشاهدة  يف  الّتلفزيون  استخدام  حيرم  اجلواب: 
وما  الّشيطانية  للّشهوات  املثرية  اخلالعية  األفالم 
وأّما  للمشاهد،  والّديني  اخللقي  االنحطاط  يوجب 
اقتناء الّتلفزيون والّدش فإن كان يستتبع انجرار املقتني 
أو بعض أهله إىل استخدامها يف املجاالت املحّرمة فهو 

حرام أيضًا.
السؤال: هل جيوز للمرأة النّظر إىل املصارعة احلّرة 

عرب التلفاز؟
اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.

:قال اإلمام أمري املؤمنني
ْت َعَلْيِه امْلَُؤُن(.)ُخْذ ِمْن َنْفِسَك ِلَنْفِسَك َوَتَزوَّْد ِمْن َيْوِمَك ِلَغِدَك َواْغَتِنْم َعْفَو الزَّماِن َواْنَتِهْز ُفْرَصَة اإْلِْمكاِن(. قال اإلمام أمري املؤمنني: )ُخِذ اْلَقْصَد ِف اْلُُموِر َفَمْن َأَخَذ اْلَقْصَد َخفَّ



تفسـري القـرآن
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ِّ

ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاِء  الشَّ
َواِسٌع  ُه  َواللَّ َوَفْضاًل  ِمنُْه  َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم  ُه  َواللَّ

َعِليم )سورة البقرة: يية267(.
التفسير:

ــع  ــد الموان ــى أح ــا إل ــة هن ــير اآلي تش
المهمــة لإلنفــاق، وهو الوســاوس الشــيطانية 
ف اإلنســان مــن الفقــر والعــوز،  ــي تخــوِّ الت
ــة  ــوال الطّيب ــّدق باألم ــة إذا أراد التص وخاص
والمرغوبــة، ومــا أكثــر مــا منعت الوســاوس 
الشــيطانية مــن اإلنفــاق المســتحب فــي 

ســبيل اللــه وحتــى مــن اإلنفــاق الواجــب 
ــًا.  ــس أيض ــزكاة والخم كال

الصــدد:  هــذا  فــي  اآليــة  فتقــول 
ــم:  ــول لك ــَر، ويق ــُم اْلَفْق ــْيَطاُن َيِعُدُك الشَّ
ال تنســوا مســتقبل أطفالكــم وتدبــروا فــي 
غدكــم، وأمثــال هــذه الوســاوس المظلِّــة، 
ومضافــًا إلــى ذلــك يدعوكــم إلــى اإلثــم 
 ،َوَيْأُمُرُكــْم بِاْلَفْحَشــاِء :وارتــكاب المعصيــة
)الفحشــاء( تعنــي كل عمــل قبيــح وشــنيع، 
ــة  ــى اآلي ــياق معن ــي س ــه ف ــراد ب ــون الم ويك
البخــل وتــرك اإلنفــاق فــي كثيــر مــن المــوارد، 
حيــث يكــون نوعًا مــن المعصيــة واإلثــم، رغم 
ــال  ــادة- األعم ــي -ع ــاء تعن ــردة الفحش أن مف
المنافيــة للعّفــة، ولكننــا نعلــم أن هــذا المعنــى 
ال يناســب الســياق، حتــى أن بعــض المفســّرين 
ــخص  ــى الش ــون عل ــرب يطلق ــأن الع ــرح ب ص

البخيــل )فاحــش(. 
ــى  ــا بمعن ــاء هن ــًا أن الفحش ــل أيض ويحتم
القابلــة  وغيــر  الرديئــة،  األمــوال  اختيــار 
ــًا: أن  ــل أيض ــا، وقي ــّدق به ــرف والتص للمص
ــة، ألن الشــيطان يحمــل  المــراد بهــا كل معصي
اإلنســان مــن خــالل تخويفــه مــن الفقــر علــى 
اكتســاب األمــوال مــن الطــرق غير المشــروعة. 
ــر  ــيطان باألم ــة الش ــن وسوس ــر ع والتعبي
ــًا،  ــة أيض ــس الوسوس ــارة لنف ــْم إش َوَيْأُمُرُك
ــة  ــة ومانع ــلبية وضيق ــرة س ــكل فك ــًا ف وأساس
ــل  ــليم مقاب ــو التس ــا ه ــإن مصدره ــر ف للخي
ــإن كل  ــل ف ــي المقاب ــيطان، وف ــاوس الش وس
ــإن  ــي ف ــد عقل ــاءة وذات بع ــة وبنّ ــرة إيجابي فك

ْنيا ما َيْكفيَك َوَدْع ِمْن َكثرِيها ما ُيْطغيَك(. ْن َأتاَك ِبها َواْنُظَر ِإىل ما قاَل َوال َتْنُظْر ِإىل َمْن قاَل(.قال أمري املؤمنني: )ُخْذ ِمْن َقليِل الدُّ ْكَمَة ِمَّ قال أمري املؤمنني: )ُخِذ اْلِ

مكافحة
موانع اإلنفاق
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مصدرهــا هــو اإللهامــات اإللهيــة والفطــرة 
ــليمة.  الس

ــول:  ــي أن نق ــى ينبغ ــذا المعن ــح ه ولتوضي
ــال  ــذل الم ــاق وب ــى اإلنف ــى إل ــرة األول إن النظ
ــذه  ــال، وه ــص الم ــى نق ــؤدي إل ــه ي ــي أن توح
هــي النظــرة الشــيطانية الضيقــة، ولكننــا بتدقيــق 
النظــر نــدرك أن اإلنفــاق هــو ضمــان بقــاء 
االجتماعــي،  العــدل  وتحكيــم  المجتمــع، 
ــام.  ــّدم الع ــة، والتق ــل الطبقي ــل الفواص وتقلي

أن  يعنــي  المجتمــع  تقــّدم  أن  وبديهــي 
األفــراد الذيــن يعيشــون فيــه يكونــون فــي رخــاء 
ــة.  ــة اإللهي ــرة الواقعي ــي النظ ــذه ه ــاه، وه ورف
النــاس أن  يعّلــم  القــرآن بهــذا أن  يريــد 
اإلنفــاق وإن بــدأ فــي الظاهــر أنــه أْخــّذ، ولكنــه 
فــي الواقــع عطــاء لــرؤوس أموالهــم ماديــًا 

ومعنويــًا.
ــج  ــاهد نتائ ــث نش ــوم حي ــا الي ــي عالمن وف
ــن  ــة ع ــي الناتج ــة والمآس ــات الطبقي االختالف
الظلــم واحتــكار الثــروة، نســتطيع أن نفهــم 

ــوح.  ــة بوض ــذه اآلي ــى ه معن
كمــا أن اآليــة تفيــد أيضــا أن هنــاك نوعــًا من 
ــإذا  ــاء، ف ــاق والفحش ــرك اإلنف ــن ت ــاط بي االرتب
كانــت الفحشــاء تعنــي البخــل، فتكــون عالقتهــا 
بتــرك اإلنفــاق هــو أن هــذا التــرك يكــّرس صفــة 

البخــل الذميمــة فــي اإلنســان شــيئًا فشــيئًا. 
وإذا كانــت تعنــي اإلثــم مطلقــًا أو الفحشــاء 
ــرك  ــك بت ــة ذل ــإن عالم ــية ف ــور الجنس ــي األم ف
مــن  كثيــر  منشــأ  أن  إذ  تخفــى،  ال  اإلنفــاق 
ــر  ــو الفق ــة ه ــات األخالقي ــي واالنحراف المعاص

ــة.  والحاج
ــارًا  ــاق آث ــك أن لإلنف ــى ذل ــاف إل يض
ــة مباركــة ال يمكــن إنكارهــا.  ــج معنوي ونتائ
جاء   ،َوَفْضاًل ِمنُْه  َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم  ُه  َواللَّ
في تفسير )مجمع البيان( روي عن ابن عباس 
الشيطان:  من  واثنان  الله،  من  )اثنان  قال:  أنه 
المعاصي،  على  المغفرة  الله  من  فالّلذان 
الشيطان:  من  واللذان  الرزق،  في  والفضل 
البيان،  )مجمع  بالفحشاء(  واألمر  بالفقر،  الوعد 

الشيخ الطبرسي: ج2، ص193(.

غفران  هو  بالمغفرة  المقصود  فإن  وعليه 
ازدياد  هو  بالفضل  والمقصود  الذنوب، 
رؤوس األموال باإلنفاق، وقد جاء عن اإلمام 
أملقتم  »إذا  قال:  أنه   المؤمنين أمير  علي 
فتاجروا الله بالصدقة«)نهج البالغة، تحقيق صالح: 

ص513(. 

هــذا  فــي   ،َعِليــٌم َواِســٌع  َواللَّــُه 
ــًا  ــعة وعلم ــدرة واس ــه ق ــى أن لل ــارة إل إش
غيــر محــدود، فهــو قــادر علــى أن يفــي بمــا 
يعــد، وال شــك أن المــرء يطمئــن إلــى هــذا 
ــيطان  ــده الش ــذي يع ــد ال ــد، ال كالوع الوع
المــرء  يجــر  الــذي  الضعيــف  المخــادع 
إلــى العصيــان، فالشــيطان ضعيــف وجاهــل 
ــوى  ــده س ــس وع ــك لي ــتقبل، ولذل بالمس

ــم. ــى اإلث ــض عل ــالل والتحري الض
ــكارم  ــيد م ــل، الس ــير األمث ــدر: )تفس المص

الشــيرازي: ج2، ص311 بتصــرف(.

ْن َأتاَك ِبها َواْنُظَر ِإىل ما قاَل َوال َتْنُظْر ِإىل َمْن قاَل(. ْكَمَة ِمَّ قال أمري املؤمنني: )ُخِذ اْلِ



العدد )85( لشهر جمادى اآلخرة سنة 1442هـ10

حماسـن الكلم

ـــاَل  ـــاَل َق ـــاَلِء َق ـــِن َأيِب اْلَع ـــنْيِ ْب َس ـــْن احْلُ 1- َع
ــا يِف  ــوُف َعَلْيَنـ ــاَم اْلُوُقـ : »إِنَّـ ــِد اهللَّ ــو َعْبـ َأُبـ

ُة َفـــاَل«. ُبـــوَّ ـــا النُّ ـــَراِم، َفَأمَّ ـــاَلِل واحْلَ احْلَ
َيـــى اأَلْشـــَعِريُّ َعـــْن  ـــُد ْبـــُن حَيْ مَّ 2- َعـــْن حُمَ
ــْرِ  ــِن النَّـ ــيِّ َعـ ِقـ ــِن اْلرَبْ ــٍد َعـ ـ مَّ ــِن حُمَ ــَد ْبـ ـ َأمْحَ
َلبِـــيِّ  َيـــى ْبـــِن ِعْمـــَراَن احْلَ ْبـــِن ُســـَوْيٍد َعـــْن حَيْ
ـــِد  ـــا َعْب ـــِمْعُت َأَب ـــاَل َس ـــرِّ َق ـــِن احْلُ ـــوَب ْب ـــْن َأيُّ َع
ـــُم  ُك ـــَم بَِنبِيِّ ـــُره َخَت ـــزَّ ِذْك ـــوُل: »إِنَّ اهلَل َع  َيُق اهللَّ
ـــُم  ـــَم بِِكَتابُِك ـــدًا، وَخَت ـــَده َأَب ـــيَّ َبْع ـــاَل َنبِ ، َف ـــنيَ بِيِّ النَّ
ـــِه  ـــَزَل ِفي ـــاَب َبْعـــَده َأَبـــدًا، وَأْن ـــاَل ِكَت ـــَب، َف اْلُكُت
ـــاَمَواِت  ٍء، وَخْلَقُكـــْم، وَخْلـــَق السَّ تِْبَيـــاَن ُكلِّ َشْ

ـــْم،  ـــا َبْيَنُك ـــَل َم ـــْم، وَفْص ـــا َقْبَلُك ـــَأ َم واأَلْرِض، وَنَب
ـــا  ـــاِر، وَم ـــِة والنَّ نَّ ـــَر اجْلَ ـــْم، وَأْم ـــا َبْعَدُك ـــرَبَ َم وَخ

َأْنُتـــْم َصائِـــُروَن إَِلْيـــه«.
ـــٍر  ـــْن َأيِب َجْعَف ـــَة َع ـــِن ُمَعاِوَي ـــِد ْب ـــْن ُبَرْي 3- َع
َمـــا  َلـــه  ُقْلـــُت  َقـــاَل:   اهلَل َعْبـــِد  وَأيِب 
َمْنِزَلُتُكـــْم وَمـــْن ُتْشـــبُِهوَن مِمَّـــْن َمـــَى، َقـــاَل: 
ـــنْيِ ومَلْ  ـــا َعامِلَ ـــنْيِ َكاَن ـــى وُذو اْلَقْرَن ـــُب ُموَس »َصاِح

.» ـــنْيِ َيُكوَنـــا َنبِيَّ
ـــو  ـــاَل َأُب ـــاَل َق ـــرَيِة َق ـــِن امْلُِغ ـــاِرِث ْب ـــْن احْلَ 4- َع
ـــُت:  ـــًا«، َفُقْل ث دَّ ـــًا َكاَن حُمَ ـــٍر: »إِنَّ َعِلّي َجْعَف
َك بَِيـــِده َهَكـــَذا، ُثـــمَّ  ؟ َقـــاَل َفَحـــرَّ َفَتُقـــوُل َنبِـــيٌّ
َقـــاَل: »َأْو َكَصاِحـــِب ُســـَلْياَمَن، َأْو َكَصاِحـــِب 
، أوَمـــا َبَلَغُكـــْم َأنَّـــُه  ُموَســـى، َأْو َكـــِذي اْلَقْرَنـــنْيِ

ـــُه«. ـــْم ِمْثُل ـــاَل وِفيُك َق

قال أمري املؤمنني: )خالْف َنْفَسَك َتْسَتِقْم َو خاِلِط اْلُعَلماَء َتْعَلْم(.  

ْن َمَضى  ُة ِبَمْن ُيْشِبُهوَن ِممَّ اأَلِئمَّ

ِة َوَمّنِع اْلَقْوِل ِفيِهْم ِبالنُُّبوَّ

الحلقة األولى

من أصول الكافي الشريف
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)ُخْذ ِمْن ُكلِّ ِعْلٍم َأْحَسَنُه َفِإنَّ النَّْحَل َيْأُكُل ِمْن ُكلِّ َزْهٍر َأْزَيَنُه َفُتوَلُد ِمْنُه َجْوَهراِن َنفيساِن: 
َأَحُدُهما فيِه ِشفاءٌ ِللّناِس َو اْلَخُر ُيْسَتضاُء ِبه(. 

الرشح: 
ثــًا« قــال أبــو  دَّ قولــه: »إِنَّ َعِلّيــًا َكاَن حُمَ
ث  ــدَّ ــه: »املح ــول عن ــة األح ــر يف رواي جعف
ث فيســمع، وال يعايــن وال يــرى  فهــو الــذي حُيــدِّ
ــة  ــي: ج1، ص176(، ويف رواي ــكايف، الكلين يف منامه«)ال
ث عنــد أيب  حممــد بــن مســلم قــال ذكــرت املحــدَّ
ــوت  ــمع الص ــه يس ــال: »إن ــال فق ــد اهلل ق عب
ص343(،  الصفــار:  الدرجــات،  يرى«)بصائــر  وال 

ــك.  ــه املل ــي يكّلم يعن
ــري  ــذي جي ــو ال ث ه ــدَّ ــاري: املح ــال البخ وق
ــم:  ــض علامئه ــال بع ــانه، وق ــىل لس ــواب ع الص

ــواب.  ــم بالص ــو املله ــّدث ه املح
وقــال بعضهــم: هــو الــذي ُيلقــى يف قلبــه شء 
ــذي  ــو ال ــم: ه ــال بعضه ــىل. وق ــأ األع ــن امل م
ــوع  ــو ن ــة، وه ــور صحيح ــريه بأم ث يف ضم ــدَّ حُي
ــه،  ــع ل ــا وق ــو م ــىل نح ــر ع ــب، فيظه ــن الغي م
وهــي كرامــة مــن اهلل تعــاىل يكــرم هبــا مــن يشــاء 
ــة  ــوع الفراس ــذا الن ــن ه ــاده، وم ــح عب ــن صال م
ــر  ــه ينظ ــن فإّن ــة املؤم ــوا فراس ــه: »اتق يف قول
ــال  ــي: ج1، ص218(، وق ــكايف، الكلين ــور اهلل«)ال بن
بعضهــم: هــو الــذي مــن صفــاء القلــب، فيتجــىّل 
فيــه مــن اللــوح املحفــوظ عنــد املقابلــة بينــه وبــني 
ــق اهلل  ــذي خيل ــو ال ــم: ه ــال بعضه ــب، وق القل
ــطة  ــة بواس ــور الكائن ــايف اأُلم ــه الص ــاىل يف قلب تع
امللــك املــوكل بــه، وقــد ينتهــي االســتعداد إىل أن 

ــك.  ــرى املل ــوت وي ــمع الص يس
ــوُل  ــه: َفَتُق ــرَيِة: بقول ــُن امْلُِغ ــاِرُث ْب ــأل احْلَ فس

ــِده َهَكــَذا يعنــي:  َك بَِي ؟ أي: هــو نبــي؟ َفَحــرَّ َنبِــيٌّ
ــول.  ــذا الق ــواز ه ــدم ج ال،  وع

ــف  ــَلْياَمَن«، عط ــِب ُس ــه: »َأْو َكَصاِح وقول
عــىل حمدثــًا وهــو مــن بــاب التشــبيه. 

االسـتفهام  َأنَّـُه«،  َبَلَغُكـْم  »أوَمـا   :وقولـه
القرنـني،  ذي  إىل  راجـع  مثلـه  وضمـري  للتقريـر، 
وضمـري )َأنَّه( راجـع إىل النبـي لكونـه معلومًا، 
أو إىل اإلمـام عـيل لكونـه مذكـورًا، ويدل عىل 
األول مـا روي عنـه قـال: »إّن عليـًا ذو قـرين 

هـذه اأُلّمـة«، أي مثلـه فيهـا، ومثلـه يف النهايـة. 
ــاف يف  ــب الكّش ــر صاح ــا ذك ــاين م ــىل الث وع
تفســري قولــه يســألونك عــن ذي القرنــني قال: 
قــال أمــري املؤمنــني حــني ســأله ابــن الكــواء: 
مــا ذو القرنــني أملــٌك أم نبــي؟ فقــال: »ليــس 
بملــك وال نبــي، ولكــن كان عبــدًا صاحلــًا، رضب 
ــه  ــه األيمــن يف طاعــة اهلل فــامت، ثــم بعث عــىل قرن
اهلل فــرب عــىل قرنــه األيــرس فــامت، فبعثــه اهلل، 
فســّمي ذا القرنــني وفيكــم مثلــه« أراد بــه نفســه. 

ومــا ذكــره أيضــًا صاحــب النهايــة حيــث قال: 
ومنــه حديــث أمــري املؤمنــني وذكــر قّصــة ذي 
ــى  ــام عن ــه(، وإّن ــم مثل ــال: )وفيك ــم ق ــني ث القرن
نفســه ألّنــه رضب عــىل رأســه رضبتــني، إحدامهــا 
يــوم اخلنــدق، واأُلخــرى رضبــة ابــن ملجــم، وذو 
ــك  ــه مل ــه ألن ــّمي ب ــكندر، ُس ــو االس ــني ه القرن
الــرشق والغــرب، وقيــل: ألنــه كان يف رأســه شــبه 
ــرين  ــذ بق ــه أخ ــوم أن ــل: رأى يف الن ــني، وقي قرن

الشــمس. 

:قال أمري املؤمنني
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مسجد الكريستال 
في ماليزيا

ا َتاُف َوُيِنْلَك ما َرَجْوَت(. َتُه ُيْؤِمْنَك ِمّ قال أمري املؤمنني: )َخْف َربََّك َخْوفًا َيْشَغْلَك َعْن َرجاِئه َواْرُجُه َرجاَء َمْن ال َيْأَمُن َخْوَفُه(. قال أمري املؤمنني: )َخْف َربََّك َواْرُج َرْحَ

أمانـًا،  األكثـر  املـكان  املسـجد  يعـّد 
حيـث يلجـأ املؤمنـون إليـه يف خمتلـف أنحاء 
صانعـو  أدرك  املنطلـق  هـذا  ومـن  العـامل، 
الفـن أن املسـجد خـري مـكان إلبـراز الفـن، 
جهودهـم  فانصّبـت  واإلبـداع،  والعبقريـة، 
اهلل  برضـوان  للفـوز  ذلـك  عـىل  واهتاممهـم 
تعـاىل، وسـاعدهم مالكـو املال الذيـن أنفقوا 
أمواهلـم يف سـبيل تعمـري وجتميل بيـوت اهلل، 
املـال  وأصحـاب  الفنانـون  التقـى  وبالتـايل 
املرتبـة األفضـل، وهـي أعـىل  للوصـول إىل 

سـلم اجلـامل يف املسـاجد.

تاريخ البناء: 
ُيصنّف مسـجد الكريسـتال يف ماليزيا 
ضمن أمجل )10( مسـاجد يف العامل، املسـجد 
الـذي يعرف أيضًا بـ)املسـجد البلـوري( أمر 
ببنائـه السـلطان ميـزان زيـن العابديـن عـام 
جايـا  بوتـرا  بحـرية  ضفـة  عـىل   )2006(
اإلسـالمي  الـرتاث  حديقـة  يف  الصناعيـة، 
بمنطقـة )ون مان إيالنـد( يف والية ترينجانو، 
عـدد  يبلـغ  التـي  ترجكانـو  كـواال  بمدينـة 
سـكاهنا )300( ألـف نسـمة، والتـي حييطها 

ببحـر الصـني مـن )3( جهـات.
اسـتغرقت عملية بناء املسـجد عامني، 
وتبلغ مسـاحته )2146( مرتًا مربعًا، ويتسـع 
جعلـه  مـا   ، مصـلٍّ ألـف   )15( مـن  ألكثـر 
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ا َتاُف َوُيِنْلَك ما َرَجْوَت(. َتُه ُيْؤِمْنَك ِمّ قال أمري املؤمنني: )َخْف َربََّك َخْوفًا َيْشَغْلَك َعْن َرجاِئه َواْرُجُه َرجاَء َمْن ال َيْأَمُن َخْوَفُه(. قال أمري املؤمنني: )َخْف َربََّك َواْرُج َرْحَ

الوجهـة األوىل لقسـم كبـري مـن سـكان ماليزيـا 
خـالل  سـيام  ال  وشـعائرهم،  صلواهتـم  ألداء 
املناسـبات واألعيـاد الدينية، ويعـد منطقة جذب 

سـياحية دينيـة يف أرض ترينجانـو.

سبب التسمية:
يعـّد )الكريسـتال( أحـد املسـاجد الفريدة 
التـي  املـواد  مـن  اسـمه  وحيمـل  التصميـم،  يف 
اسـتخدمت فيـه، فهـو يبـدو كقطعـة مـن البلـور 

فائقـة اجلـامل التـي ختطـف أنظـار اجلميـع.
واملسـجد عبارة عـن هيكل صلـب مغّطى 
بالكريسـتال والزجـاج فقط، لذا أطلق عليه اسـم 
)الكريسـتال(، وهـذا هـو رس متّيـزه عـن غريه من 

مسـاجد العامل.

قّبة املسجد:
قّبـة املسـجد الكريسـتالية تعكـس ضوءها 
بطريقة مدهشـة عندما تالمسـها أشـعة الشـمس، 
ويف املسـاء تنعكـس أنـوار اإلضـاءة امللونـة عليها 

الفت. بشـكل 
مـن  غـريه  عـن  )البلـوري(  يمّيـز  ومـا 
املسـاجد هـو احتـواؤه عـىل وسـائل التكنولوجيا 
احلديثـة، مثـل تقنيـة )واي فـاي(، إذ يتمكن زوار 
املسـجد مـن خالهلـا االتصـال بشـبكة اإلنرتنت، 
وحتميـل تطبيق تـالوة القرآن الكريـم، وتصفح ما 
يرغبـون بـه من كتـب وأبحـاث دينية وإسـالمية.

قاعة الصالة:
ثريـات  الرئيسـية  الصـالة  قاعـة  تتوّسـط 
الليـل  ويف  الكريسـتال،  مـن  مصنوعـة  ضخمـة 
يضـاء املسـجد بضوء رائـع يغري لون قبابـه ومآذنه 
باللـون الـوردي واألخـر واألصفـر واألزرق.
أما الزجـاج واألبـواب، فقد كتبـت عليها 
عـن  فضـاًل  مجيـل،  حمفـور  بخـط  قرآنيـة  آيـات 
أن السـجادة الكبـرية التـي تفـرتش املسـجد مـن 
الداخـل عـىل شـكل قطعـة واحـدة، تتميـز بأهنـا 
لينـة للغايـة مـا يشـعر الـّزّوار واملصّلـني بالراحـة 

والـدفء.
وحيتوي املسـجد عىل نسـخ مصّغـرة ألهم 
املسـاجد يف العامل اإلسـالمي كمسـجد تـاج حمل، 
القـدس،  ومئذنـة شـيان  الصخـرة يف  ومسـجد 
يف الصـني، كـام حتتـوي احلديقـة اإلسـالمية عـىل 
حديقـة مائيـة ومركـز للمؤمتـرات، ودار للضيافة 
خاصة بالسـياح، وكأن املسـجد يتحـول إىل مدينة 

ترفيهيـة متـزج بـني مفاهيـم الدين والسـياحة.
فائدة عامة: 

تطّهـر يف الـدار: توّضـأ يف املنـزل قبـل أن 
تسـري إىل املسـجد لتنـال بذلـك البشـارة مـن اهلل 
تعـاىل بشـجرة طوبـى، فقـد روي أّن يف التـوراة 
مكتوبـًا: )إّن بيـويت يف األرض املسـاجد، فطوبـى 
ملـن تطّهـر يف بيتـه ثـّم زارين يف بيتـي، وحـقٌّ عـىل 
املـزور أن ُيكـرم الزائـر(. وسـائل الشـيعة احلـّر 

.199 ص   ،5 ج  العامـيّل: 
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آداب التجارة في اإلسالم                       الحلقة الثالثة

العدد )85( لشهر جمادى اآلخرة سنة 1442هـ

نكمل يف هذا العدد ما تكّلمنا عنه يف العددين 
والتي  بالتجارة،  املتعّلقة  اآلداب  وهي  السابقني، 
ينبغي االلتزام هبا، ووصل بنا املقام إىل آداب الرشاء 

وهي: 
1- البدء بالسالم قبل الكالم.

ٍر َعْن  2- الدعاء قبل الرشاء: َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعامَّ
َشْيئًا  َي  َتْشرَتِ َأْن  َأَرْدَت  »إَِذا  َقاَل:   اهلل َعْبِد  َأيِب 
َرِحيُم،  َيا  َرُؤوُف  َيا  َداِئُم  َيا  َقيُّوُم،  َيا  َحيُّ  َيا  َفُقْل: 
َأْن  تَِك وُقْدَرتَِك، وَما َأَحاَط بِه ِعْلُمَك،  َأْسَأُلَك بِِعزَّ
َتْقِسَم يِل ِمَن التَِّجاَرِة اْلَيْوَم، َأْعَظَمَها ِرْزقًا، وَأْوَسَعَها 
َعاِقَبَة  اَل  فِياَم  َخرْيَ  اَل  َفإِنَّه  َعاِقَبًة،  َها  وَخرْيَ َفْضاًل، 

َله«)الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص157(.
َقاَل:   َّاهلل َعْبِد  َأيِب  َعْن  َحِريٍز  َعْن  مَحَّاٍد  َعْن 
ُقِل:  ُثمَّ   ، ْ َفَكربِّ ه  َغرْيِ َأْو  َمَتاٍع  ِمْن  َشْيئًا  ْيَت  اْشرَتَ »إَِذا 
ْيُته َأْلَتِمُس فِيه ِمْن َفْضِلَك، َفَصلِّ َعىَل  اللَُّهمَّ إيِنِّ اْشرَتَ
ٍد، اللَُّهمَّ َفاْجَعْل يِل فِيه َفْضاًل، اللَُّهمَّ  ٍد وآِل حُمَمَّ حُمَمَّ

قَّ ِإىل َغرْيِه َوَدْعُه َوما َرضَي ِلَنْفِسه(.  قال أمري املؤمنني: )خاِلْف َمْن خاَلَف اْلَ

ْيُته َأْلَتِمُس فِيه ِمْن ِرْزِقَك، اللَُّهمَّ َفاْجَعْل يِل  إيِنِّ اْشرَتَ
اٍت«)الكايف،  َمرَّ َثاَلَث  َواِحَدٍة  ُكلَّ  َأِعْد  ُثمَّ  ِرْزقًا،  فِيه 

الشيخ الكليني: ج5، ص156(.

3- أن ال تعيب ما تريد أن تشرتيه.
تشرتيه،  ما  وتفحص  تعرف  أن  حاول   -4

والسؤال عن السعر، واملعاملة باحلسنى.
تريد  أنك  بحجة  الناس؛  بضاعة  تتلف  5- ال 
أن تفحصها، واالستئذان من صاحبها قبل فحصها.

آداب األسواق وآداب ودخوهلا:
دخول  عند  اإلنسان  يقول  أن  يستحب   -1
وَخْيِ  َها  َخْيِ ِمْن  َأْسَأُلَك  إِنِّ  ُهمَّ  »اللَّ السوق: 

َأْهلَِها«)الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص155(.
بني  التعامل  يف  احلميدة  األخالق  مراعاة   -2

املشرتي والبائع.
3- عدم الوقوف يف الطريق.

4- عدم وضع السلع يف الطريق.
5- وضع املسرتاحات للناس لكي يسرتحيوا
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6- توفري املاء واالحتياجات الرورية للناس 
يف السوق.

ورمي  األسواق  نظافة  عىل  املحافظة   -7
النفايات بعيدة عن الطريق.

املالبس  تباع  أن  عىل  بالتشديد  االهتامم   -8
ويكون  داخلية،  معزولة  أماكن  يف  بالنساء  اخلاصة 
إىل قياس جسد  امرأة. وإذا كان األمر حيتاج  البائع 

املرأة فتقيسه امرأة أخرى أو يقاس ثوهبا بدوهنا.
األسواق،  داخل  الطرق  بتسهيل  االهتامم   -9
ألصحاب   - التجارية  املحال  داخل  وحتى   -
العاهات مثل األعمى، أو كبري السن، أو املشلول، 
ووضع  مثاًل،  هلم  كثرية  عوائق  هناك  تكون  ال  بأن 

أمور أخرى تفيدهم.
تثري  التي  املالبس  أو  الصور  تعليق  10- عدم 

الغرائز عىل واجهة املحالت وعىل السلع املباعة.
والغناء  املوسيقى  بصوت  يسمح  ال  أن   -11
الفقر  وجيلب  الربكة  يذهب  فذلك  السوق؛  داخل 

والنفاق.
التجارية  املحال  داخل  الواضحة  12-اإلنارة 

خصوصًا لياًل حتى ينظر املشرتي إىل بضاعته.
من   - الرجل  وحتى   - املرأة  تكثر  ال  13-أن 
ذلك  يسبب  فقد  لآلخرين،  والنظر  االلتفات 

االنزالق إىل ارتكاب املحرمات.
البائع،  مع  الكالم  من  املرأة  تكثر  ال  أن   -14
الفتنة،  باب  ويفتح  احلياء  قّلة  يسبب  ذلك  فإن 
أو  أبيها  أو  زوجها  مع  املرأة  تذهب  أن  واألفضل 
أخيها، ويقوم الرجل بالكالم مع البائع، فذلك أسرت 

وأرشف وأعز للمرأة.
باملعروف  األمر  بصيغة  يعرتض  أن   -15

والنهي عن املنكر.
إال  للسوق  اخلروج  يكون  ال  أن   -16
للرورة، وأن ال يكون ملجرد النزهة، ففي ذلك 

مضيعة للوقت حياسب اإلنسان عليه.
17- أن ال يشرتي اإلنسان من السوق إال 
إرسافًا  ذلك  كان  وإال  فعاًل،  إليه  بحاجة  هو  ما 

وضياعًا للامل.
املرأة  إذا كان هناك من يقيض حاجة   - 18

من السوق فاألفضل أن ال خترج هي للسوق.
واخلروج  أوال  السوق  دخول  كراهة   -19
األَرِض  بَِقاِع  »رَشُّ   :اهلل رسول  قال  أخريًا، 
بَِراَيتِِه،  َيغُدو  إِبِليَس،  َميَداُن  َوُهَو  األَسَواُق، 
يِف  ٍف  ُمَطفِّ َفَبنَي  َتُه،«،  يَّ ُذرِّ َوَيُبثُّ  ُكرِسيَُّه،  َوَيَضُع 
ِسلَعٍة،  يِف  َكاذٍب  أو  ِذَراٍع،  يِف  َساِرٍق  أو  َقفيٍز، 
َفَيُقوُل: َعلَيكم بَِرُجٍل َماَت أُبوُه، وأُبوُكم َحيٌّ َفال 
َيَزاُل َمَع ذلَِك َأَوَل َداِخٍل وآِخَر َخاِرٍج...«.)الوسائل 

احلر العاميل: ج17، ص468(.

عند  املرأة  تتعّطر  أو  تتزّين  أن  جيوز  20-ال 
خروجها للسوق، قال اإلمام الصادق قال: 
َتَطيََّبْت وَخَرَجْت  قال رسول اهلل: »أيُّ امَرأٍة 
َما  َمَتى  َبَيتَِها  إىِل  َترَجَع  ُتلَعُن َحَتى  َفِهيَّ  َبيتِها  ِمْن 

َرِجَعْت«)الوسائل، احلر العاميل: ج20، ص161(.

ْوَف َمِطيَُّة اْلَْمِن َوِسْجُن النَّْفِس َعْن امْلَعاصي(.  قال أمري املؤمنني: )َخِف اهلَل َخْوَف َمْن َشَغَل ِباْلِفْكِر َقْلُبُه فِإنَّ اْلَ
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العدد )85( لشهر جمادى اآلخرة سنة 1442هـ16

ــا يدركـــه كل عاقـــل صغـــريًا كان  إن ممـ
ــادي  ــي واملـ ــاوت الطبقـ ــو التفـ ــريًا، هـ أم كبـ
واالقتصـــادي بـــني أفـــراد النـــاس؛ فإنـــه أمـــر 
تقتضيـــه املصلحـــة العامـــة لنظـــام العـــامل وإاّل 
ــامل،  ــح واألعـ ــن املصالـ ــري مـ ــت كثـ لتعطلـ
ـــام  ـــة يف نظ ـــرات املهم ـــض الفق ـــت بع ـــا ُطبِّق ومل
ـــة  ـــة اإلهلي ـــذا وذاك احلكم ـــوق ه ـــع، وف الترشي

التـــي ال يدركهـــا البـــرش. 
فـــإذا كان هـــذا أمـــر طبيعـــي فهـــل 
ـــث  ـــع، أو ُيبح ـــر واق ـــل كأم ـــًا، وُيقب ـــرتك جانب ُي
عـــن وســـائل تتفـــادى الوقـــوع يف األزمـــات 
واملشـــكالت املرتتبـــة عـــىل ذلـــك التفـــاوت؟ 
 املؤمنـــني أمـــري  اختـــاره  مـــا  وهـــذا 
ضمـــن هـــذه احلكمـــة، فهـــو يدعونـــا إىل 
التـــوايس والرتاحـــم فيـــام بيننـــا، وأن نحّقـــق 
ــورة  ــأدق صـ ــي بـ ــل االجتامعـ ــدأ التكافـ مبـ
ـــك  ـــق ذل ـــة حتقي ـــا فرص ـــئ لن ـــد هي ـــة، وق ممكن
ـــم  ـــه امله ـــري؛ ألن ـــوت الفق ـــني ق ـــق تأم ـــن طري ع
ـــن هـــذا اجلانـــب فقـــد أمـــن  فـــإن اإلنســـان إذا أّم
ـــاك  ـــي الفت ـــريه اإلجرام ـــه وتفك ـــع غوائل املجتم

ْنيا َرْأُس اْلَبْلوى َوَفساُد التَّْقوى(. ْنيا َتْغَنْم(. قال أمري املؤمنني: )ُخْلَطُة َأْبناِء الدُّ قال أمري املؤمنني:  )خاِلِف اْلوى َتْسَلْم َوَأْعِرْض َعِن الدُّ

ْغنَِياِء َأْقَواَت اْلُفَقَراِء، َفَم  »إِنَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِف َأْمَواِل اأْلَ

َع بِِه َغنِي، َواهلُل َتَعاَل َسائُِلُهْم َعْن ذلَِك«  َجاَع َفِقٌي إاِلَّ بَِم ُمتِّ

قال أمري املؤمنني

 نهج البالغة: حكمة 325.

الـــذي يثـــريه احلقـــد عـــىل الغنـــي، والضغينـــة 
ـــه  ـــعر بأن ـــه يش ـــه؛ ألن ـــن حوالي ـــىل م ـــة ع املتأجج
وصـــل إىل الفقـــر نتيجـــة غنـــى مـــن حواليـــه، 
ـــًا  ـــش وتعاون ـــة العي ـــري لقم ـــا للفق ـــا إذا وفّرن أم
يف ســـبيل ذلـــك، ومل ُنصـــب بـــداء االتكاليـــة، 
فقـــد أحرزنـــا بقـــاءه ضمـــن رشحيـــة املجتمـــع 
ـــش  ـــا، ونعي ـــتفيد منّ ـــه ويس ـــتفيد من ـــح نس الصال
ـــري ورصاخ  ـــؤال الفق ـــا س ـــالم ال ينغصن ـــًا بس مجيع

الصغـــار اجليـــاع.
ولـــو اقتفينـــا أثـــر أمـــري املؤمنـــني يف 
ـــا  ـــامل م ـــاع الع ـــال جي ـــغ ح ـــا بل ـــة مل ـــذه احلكم ه
ـــدان،  ـــض البل ـــة يف بع ـــة الغالب ـــن املجاع ـــه م بلغ

ـــر. ـــض اآلخ ـــبية يف البع ـــة النس أو املجاع
ولـــو ألقينـــا نظـــرة فاحصـــة ألبـــرز 
النظـــام  يف  االجتامعـــي  التكافـــل  عوامـــل 
ـــه  ـــري نصيب ـــن للفق ـــه أّم ـــا أن ـــالمي، لوجدن اإلس
الـــذي يســـعف حاجتـــه، ويكفـــل لـــه لـــوازم 
ـــميها  ـــزكاة بقس ـــك ال ـــن ذل ـــة، فم ـــاة املختلف احلي
ــارات  ــرة ـ والكّفـ ــدان ـ الفطـ ــوال ولأبـ لأمـ
ـــام،  ـــات يف الصي ـــد املخالف ـــة عن ـــامها املتنّوع بأقس
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واحلـــج، والنـــذر، واليمـــني، والعهـــد، والنـــكاح 
ــادة  ــام العـ ــوط أيـ ــالء والـ ــار واإليـ ــوارد الظهـ يف مـ
ــاء  ــل، أو يف أثنـ ــرأة ذات بعـ ــج بامـ ــهرية، والتزويـ الشـ
العـــدة مـــن الطـــالق الرجعـــي بعـــد احلكـــم بلـــزوم 
ـــوارد  ـــع امل ـــل يف مجي ـــىل تفصي ـــري، ع ـــم التكف ـــة ث املفارق

يطلـــب يف حمّلـــه مـــن املصـــادر الفقهيـــة. 
وهـــي تتشـــّكل بشـــكل اإلطعـــام واإلكســـاء يف 

بعـــض مواردهـــا بـــام يســـّد احلاجـــة ـ غالبـــًا ـ .
ـــّدق  ـــامل، والتص ـــة، ورد املظ ـــات املندوب ـــم الصدق ث
ــة  ــىل اهلديـ ــث عـ ــة، واحلـ ــك، والّلقطـ ــول املالـ بمجهـ

والوصيـــة وغريهـــا.
وهـــذه املـــواد متعـــددة املـــوارد واملناســـبات إاّل 
ـــون  ـــن ال يملك ـــراء الذي ـــىل الفق ـــا ع ـــد يف رصفه ـــا تّتح أهن
ـــب  ـــن جي ـــم مم ـــهم، أو متعلقيه ـــة ألنفس ـــنة كامل ـــوت س ق
اإلنفـــاق عليهـــم، كالزوجـــة، واألوالد، واألبويـــن، أو 

ـــًا. ـــام أحيان األرح
ـــد  ـــاىل ق ـــبحانه وتع ـــا أن اهلل س ـــىّل لن ـــا يتج ـــن هن وم
ـــادي،  ـــرزق امل ـــن ال ـــب م ـــه املناس ـــد حّق ـــى كل واح أعط
ـــاء، كـــام  ـــارشة أو بواســـطة األُمن ـــعي العبـــد مب إمـــا بس
ورد فيـــام روي عـــن اإلمـــام الصـــادق التعبـــري بــــ 
)األمنـــاء( عـــن األغنيـــاء يف قولـــه: »مياســـري 
ــم  ــا فيهـ ــم، فاحفظونـ ــىل حماوجيهـ ــا عـ ــيعتنا أمناؤنـ شـ
حيفظكـــم اهلل« )مـــرآة العقـــول يف رشح أخبـــار آل الرســـول، 

ــي: ج9، ص371(. ــة املجلـ العالمـ

صادق  حممد  السيد   ،عيل اإلمام  أخالق  )املصدر: 

اخلرسان: ج1، ص106(.

ْنيا َتْغَنْم(.  قال أمري املؤمنني:  )خاِلِف اْلوى َتْسَلْم َوَأْعِرْض َعِن الدُّ
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الحلقة األولىعقيدتنا في التقّية

يف  وهي  التقّية،  هبا  نعتقد  التي  األمور  من 
اللغة: احلذر واحليطة من الرر.

تفاسري،  بعّدة  ت  ُفرسِّ االصطالح  ويف 
عّرفها الشيخ املفيد بقوله: »التقية كتامن احلّق وسرت 
مظاهرهتم  وترك  املخالفني،  ومكامتة  فيه،  االعتقاد 
بام يعقب رضرًا يف الدين أو الدنيا وُفرض ذلك، إذا 
علم بالرورة أو قوي يف الظن، فمتى مل يعلم رضرًا 
بإظهار احلّق وال قوي يف الظن ذلك مل جيب فرض 

التقية«)رشح عقائد الصدوق: ص66(.
»التحّفظ  بقوله:  األنصاري  الشيخ  وعّرفها 
خمالف  فعل  أو  قول  يف  بموافقته  الغري  رضر  عن 

للحّق«. )رسالة التقية، الشيخ األنصاري: ص37(.
وعّرفها علامء السنة بأهنا: »احلذُر من إظهاِر 
)املبسوط،  للغرِي«  ـ  ُمعتَقٍد وغريِه  مْن  ـ  النّفِس  ما يف 

للرسخي: ج25، ص45(. 

أو  الِعرِض،  أو  النّفِس،  حمافظِة  بأهنا  ومنها: 
املاِل من رشِّ األعداء( )فتح الباري: ج12، ص314(.

أهل  روايات  يف  التقّية  وردت  وقد 
البيت، فقد ُروي عن صادق آل البيت يف 
األثر الصحيح: »التقّية ديني ودين آبائي«، و »من ال 
تقّية له ال دين له«. )وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج16، 

ص210(.

وكذلك التقية كانت شعارًا آلل البيت؛ 
لدمائهم،  أتباعهم، وحقنًا  للرر عنهم وعن  دفعًا 
ومّلًا  لكلمتهم،  ومجعًا  املسلمني،  حلال  واستصالحًا 

لشعثهم.
وما زالت سمة ُتعرف هبا اإلمامية دون غريها 
من الطوائف واألُمم، وكّل إنسان إذا أحسَّ باخلطر 
عىل نفسه أو ماله بسبب نرش معتقده، أو التظاهر به، 
ال بدَّ أن يتكتَّم ويّتقي يف مواضع اخلطر، وهذا أمر 

تقضيه فطرة العقول.
ومن املعلوم أّن اإلمامية وأئّمتهم القوا 
الضيق عىل حرياهتم يف  املحن، وصنوف  أنواع  من 
ُأخرى،  ة  ُأمَّ أو  طائفة،  أّية  تالقه  مل  ما  العهود  مجيع 
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التقّية  استعامل  إىل  عهودهم  أكثر  يف  فاضطّروا 
وسرت  مظاهرهتم،  وترك  هلم،  املخالفني  بمكامتة 
كان  ملا  عنهم؛  هبم  املختصة  وأعامهلم  اعتقاداهتم 
وهلذا  والدنيا،  الدين  يف  الرر  من  ذلك  يعقب 
دون  هبا  وُعرفوا  بالتقية  الشيعة  امتاز  السبُب 

سواهم.
وعدم  وجوهبا  حيث  من  أحكام  وللتقّية 
خوف  مواقع  اختالف  بحسب  وذلك  وجوهبا، 

الرر مذكورة يف أبواهبا يف كتب العلامء الفقهية.
بل  حال،  كّل  عىل  بواجبة  هي  وليست 
كام  األحوال،  بعض  يف  خالفها  جيب  أو  جيوز  قد 
للدين  نرصة  به  والتظاهر  احلق  إظهار  يف  كان  إذا 
وخدمة لإلسالم، وجهاد يف سبيله؛ فإّنه عند ذلك 

يستهان باألموال، وال تعّز النفوس.
وقد حتّرم التقّية يف األعامل التي تستوجب 
قتل النفوس املحرتمة، أو رواجًا للباطل، أو فسادًا 
يف الدين، أو رضرًا بالغًا عىل املسلمني بإضالهلم، 

أو إفشاء الظلم واجلور فيهم.
عند  التقّية  معنى  ليس  حال،  كّل  وعىل 
اهلدم  لغاية  رّسية  مجعّية  منهم  جتعل  أهّنا  اإلمامية 
أعدائهم  أن يصورها بعض  يريد  كام  والتخريب، 
األُمور عىل وجهها، وال  إدراك  املتوّرعني يف  غري 

يكلِّفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا.
الدين  جتعل  أهنا  معناها  ليس  أّنه  كام 
ملن  يذاع  أن  جيوز  ال  األرسار  من  رّسًا  وأحكامه 
ومؤلَّفاهتم  اإلمامية  وكتب  كيف  به،  يدين  ال 
الكالم،  ومباحث  واألحكام،  الفقه،  خيّص  فيام 

واملعتقدات قد مأت اخلافقني، وجتاوزت احلّد 
ة تدين بدينها؟! الذي ينتظر من أّية ُأمَّ

بىل، إّن عقيدتنا يف التقّية قد استغّلها من 
مجلة  من  فجعلوها  اإلمامية،  عىل  التشنيع  أراد 
غليلهم  يشفى  ال  كان  وكأهّنم  فيهم،  املطاعن 
السيوف؛ الستئصاهلم  إىل  رقاهبم  م  تقدَّ أن  إاّل 
فيها  يكفي  التي  العصور  تلك  يف  آخرهم  عن 
أن يقال هذا رجل شيعي ليالقي حتفه عىل يد 
أعداء آل البيت من األمويني والعباسيني، 

وغريهم من الظلمة.
وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند 
إىل زعم عدم مرشوعيتها من ناحية دينية، فإّنا 

نقول له:
ونحن   ألئمتنا متبعون  إّننا  أوالً: 
وفرضوها  هبا،  أمرونا  وهم  هبداهم،  هنتدي 
الدين،  من  عندهم  وهي  احلاجة،  وقت  علينا 
َتِقيََّة  ال  »َمْن   :الصادق قول  سمعت  وقد 

َلُه ال ِديَن َلُه«.
وثانيًا: قد ورد ترشيعها يف نفس القرآن 
الكريم، ذلك قوله تعاىل: إالَّ َمْن ُأكِرَه َوَقلُبُه 
يف  اآلية  هذه  نزلت  وقد   ،باإليمن ُمْطَمِئٌن 
بالكفر  التظاهر  إىل  التجأ  الذي  يارس  بن  عاّمر 
خوفًا من أعداء اإلسالم. وقوله تعاىل: إالَّ َأْن 
َرُجٌل  َوَقاَل  تعاىل:  وقوله   .ُتقًة ِمنُْهم  َتتَّقُوا 

 .مُؤِمٌن ِمن آِل فِرَعوَن َيكُتُم إيمنَُه
رضا  حممد  الشيخ  اإلمامية،  عقائد  )أنظر: 

املظفر: ص(

قال أمري املؤمنني:  )ُخلَِّف َلُكْم ِعَبٌ ِمْن آثاِر امْلاضنَي َقْبَلُكْم ِلتْعَتِبُوا ِبها(.



متى ترانا ونراك
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بالنظـر  ونقصـد  القضيـة،  هبـذه  النظـر  أوالً: 
هنـا التفّكـر والتمّعـن والتأّمـل، باإلضافـة إىل التسـّلح 
تفاصيلهـا  عـىل  نتعـرف  الرصينـة،  املهدويـة  بالثقافـة 
عقيـدة وتأرخيـًا ومسـتقباًل، وكذلـك علينـا أْن نتعـرف 
عـىل الشـبهات وردودهـا، فقـد ُكتـب يف هـذه القضية 
املباركـة مـا يـزّود القـارئ والباحث مـادة علميـة تغنيه 

غنـاء... خري 
بوجـود  واالستشـعار  اإلحسـاس  ثانيـًا: 
دعـاًء،  أو  بركـة  أو  كرعايـة  أو  شـخصًا   اإلمـام
يف كّل خـري نجـده ونـراه ونحـّس بـه يف حياتنـا. فقـد 
»...إّنـا   :املفيـد الشـيخ  اإلمـام خماطبـًا  كتـب 
َغـرْيُ ُمْهِمِلـنَي ملُِراعاتُِكـْم، َوال ناِسـنَي لِِذْكِرُكـْم، َوَلْوال 
ْواُء - اي الشـدائد-، َواْصَطَلَمُكُم  َذلِـَك َلنََزَل بُِكـُم الأَّ
َعـىل  وَظاِهُروَنـا  َجاَلَلـُه  َجـلَّ  اهللَ  َفاَتقـوا  اأْلْعـداُء، 
انِتَِياِشـُكم ِمـْن فِتنَـٍة َقـد أَناَفْت َعَلْيُكـم، هَيَلـُك فِيَها َمْن 
َحـّم َأَجُلـه وحَيمى َعنَهـا َمـْن َأدَرَك َأَمُلُه..« )املزار، الشـيخ 

ص8(. املفيـد: 

ونندبـه  إليـه  نلجـأ  أْن  علينـا  وكذلـك  ثالثـًا: 
أو  نفسـية  أزمـة  بأيـة  نمـّر  عندمـا  الوسـيلة  ونتخـذه 
إغاثـة  فـإّن  ذلـك،  ومـا شـاكل  أو يف عمـل  جسـدية 
امللهـوف وإعانـة املضطـر مـن أعامله صلـوات اهلل عليه 

وديدنـه.
رابعـًا: أْن نذكـره يف دعائنـا وصالتنـا وصدقتنا 
وحّجنـا وعمرتنـا، بـل نسـتطيع أْن هنـدي إليـه ثـواب 
مجيـع األعامل الصاحلة حتـى إماطة األذى عـن الطريق 
والكلمـة الطيبة...الـخ، ونحـن بإهداء الثواب سـوف 
ال ينقـص من ثوابنا شـيئًا، وإنام سـيزداد ثوابنا ويضاف 

عالقتنا
بصاحب الزمان

مـن أرشف وأعـز وأرقـى وأنقـى وأدوم 
العالقـات بعـد العالقـة بـاهلل جـّل وعـال هـي 
العالقـة بحجـج اهلل عـىل األرض، ومـا هـي إالّ 
امتـداد للعالقـة مـع الـودود الرحيـم، بـل هـي 
حلقـة الوصـل معه جّل وعـال، ونحـن إذ ندرك 
هـذا األمـر ونؤمن به ونستشـعره وجدانـًا إاّل إنه 
عـادًة مـا ينقصنا أبجديـات حتريك هـذه العالقة 
وبنائهـا وتعزيزها، واالسـتفادة منها واسـتثامرها 
بوجههـا الصحيـح، فاإليامن هبـذه العالقة يعوزه 
العمـل هبـا، والعمـل هبـا حيتـاج إىل تـرك العمل 
بـام ينافيهـا أو ينقصهـا، وحيتاج العمـالن )الفعل 
والـرتك( املداومـة واملطاولـة أْن يصبحا سـلوكًا 
وحـاالً وملكـًة عنـد صاحبهام، وذلك هـو الفتح 

املبني...
وال نّدعـي أننـا من أصحاب ذلـك الفتح 

املبـني، وقـد ينطبق عىل حالنـا ما قاله الشـاعر:
وغـري تقـي يأمـر النـاس بالتقى/طبيـب 

يـداوي النـاس وهـو عليـل
 وتعلقـًا بـام ورد عـن الرسـول األكرم
ما يشـري إىل أّن الـدال عىل اخلـري كفاعله... نضع 

بـني أيديكم بعـض مرتكزات هـذه العالقة:

:ُلوُهْم َعلى َأْنُفِسُكْم قال أمري املؤمنني )خاِلُطوا الّناَس ِبا َيْعِرُفوَن َوَدُعوُهْم َوما ُيْنِكُروَن َوال ُتمِّ
َوَعَلينا َفِإنَّ َأْمَرنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب(.

حييى غالي ياسني 
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إليه ثـواب إهـداء العمل.
خامسـًا: نسـتطيع أْن نعمـل مجيـع األعامل 
التمهيـد  أو  الصحيـح  االنتظـار  بنيـة  الصاحلـة 
مـن  نكسـبها  التـي  اخلـربة  حتـى  بـل  للظهـور، 
عـن  فضـاًل  واملباحـة  اجلائـزة  أعاملنـا  خـالل 
املسـتحبة والواجبـة نسـتطيع أْن نجعلهـا بعنـوان 
 اإلمـام حيتاجنـا  أْن  عسـى  للظهـور  التهيـؤ 
بدولـة،   اإلمـام فسـيخرج  هـذه،  بخربتنـا 
وفيهـا  السـيايس  فيهـا   اإلمـام ودولـة 
العسـكري والطبيـب واملهندس واملـدرس وفيها 

والسـائق...الخ. والصّبـاغ  واحلـّداد  النّجـار 
سادسـًا: هنالـك أدعية وأعـامل خمصوصة 
لإلمـام، كدعاء الندبـة ودعاء العهـد وزيارة 
ياسـني ودعـاء تعجيـل الفـرج... إىل غريهـا مـن 
فهـي  املختصـة،  الكتـب  ذكرهتـا  التـي  األعـامل 
جتـدد العهـد معـه وجتـدد البيعة لـه وكذلـك إهنا 
مـن أنـواع العالقات الـواردة إلينـا بطريق رشعي 

. معتمد
سـابعًا: أْن نحـر يف األماكـن واألزمـان 
التـي حيتمـل تواجـد اإلمـام فيهـا، كموسـم 
احلـج أو زيـارة األربعـني أو مسـجد السـهلة يف 
ليـايل األربعـاء، فإهنـا بـال شـك سـتكون مباركة 
أْن  وعسـى  للقبـول  أقـرب  األعـامل  وسـتكون 
نـرزق بنظرة شـفقة ونظـرة رأفـة ننال هبا سـعادة 

الداريـن.
مراجـع  بـأّن  نستشـعر  أْن  علينـا  ثامنـًا: 
عنـد  وأننـا   ،اإلمـام نـّواب  هـّم  التقليـد 

 الرجـوع إليهـم وتقليدهـم إنـام نرجـع لإلمـام
كونـه هو الـذي أمرنـا بذلـك بقولـه: »...وأّما 
احلـوادث الواقعـة فارجعـوا هبـا إىل رواة حديثنا...« 

ص140(. ج27،  العامـيل:  احلـر  )الوسـائل، 

تاسـعًا: علينا أْن نستشـعر بـأّن أعاملنا تعرض 
عليـه أسـبوعيًا وأنه سـينظر هلا وسـيقّلب ملف 
مـا نقـوم بـه وسـيفرح عندمـا جيـد عمـاًل صاحلـًا، 
وسـننال بذلـك رضـاه وثـواب إدخال الـرسور عىل 

قلبـه، وسـيحزنه ما لـو رأى غـري ذلك، معـاذ اهلل.
عـارشًا: أْن يكـون هـو املهنّـأ مـن قبلنـا 
وكبيعـة  كالـوالدات   البيـت أهـل  أفـراح  يف 
احلزينـة  املناسـبات  يف  املعـّزى  هـو  وأنـه  الغديـر.. 

.األئمـة ووفيـات  كعاشـوراء 

:وُدوا ِبها َعلى َأْنُفِسُكْم َواْسَعْو ف َفكاِك ِرقاِبُكْم قْبل َأْن ُتْغَلَق َرهاِئُنها(قال أمري املؤمنني )ُخُذوا ِمْن َأْجساِدُكْم ما َتُ
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 :Bشهادة  فاطمة الزهراء
ـــهيدة«)الكايف:  ـــة ش ـــة صديق ـــال: »إن فاطم ـــم ق ـــام الكاظ ـــن اإلم ع

 .)458/1

يف الثالـــث مـــن مجـــادى اآلخـــرة ســـنة 11هــــ استشـــهدت ســـيدة 
النســـاء العاملـــني فاطمـــة الزهـــراءB بنـــاًء عـــىل روايـــة التـــي تقـــول 
ـــبب  ـــًا. وكان س ـــعني يوم ـــس وتس ـــا بخم ـــد أبيه ـــت بع ـــاB توفي أهن
شـــهادهتاB هـــو مـــا جـــرى عليهـــا عنـــد هجـــوم القـــوم عـــىل بيـــت 
ـــت  ـــن، ومرض ـــا املحس ـــقطوا جنينه ـــا، واس ـــرس ضلعه ـــراء، فك الزه

مـــن ذلـــك مرضـــًا شـــديدًا.
وســـئل أمـــري املؤمنـــني عـــن دفنهـــا ليـــاًل، فقـــال: إهنـــا كانـــت 

ـــا.  ـــم جنازهت ـــت  حضوره ـــوم كره ـــىل ق ـــاخطة ع س
ـــني  ـــه أربع ـــدوا في ـــع، فوج ـــاؤوا إىل البقي ـــلمني ج ـــًا أن املس وروي أيض
ـــاس والم  ـــّج الن ـــور، فض ـــائر القب ـــن س ـــا م ـــم قربه ـــكل عليه ـــربًا، فأش ق
ـــوت  ـــدة، مت ـــًا واح ـــم إال بنت ـــم فيك ـــف نبيك ـــوا: مل خيّل ـــًا، وقال ـــم بعض بعضه
وتدفـــن ومل حتـــروا وفاهتـــا وال دفنهـــا وال الصـــالة عليهـــا؟! بـــل ومل 

ـــا؟! ـــوا قربه تعرف
هالك الوليد بن عبد امللك: 

ـــات  ـــنة )96هــــ(، م ـــرة س ـــادى اآلخ ـــهر مج ـــن ش ـــرش م ـــس ع يف اخلام
الوليـــد بـــن عبـــد امللـــك بدمشـــق وهـــو أبـــن ســـت وأربعـــني ســـنة، 
ـــليامن.  ـــاه س ـــتخلف أخ ـــهر، واس ـــة أش ـــنني وثامني ـــع س ـــه تس ـــت خالفت وكان
ـــيه،  ـــرت يف مش ـــف… يتبخ ـــائل األن ـــاًم س ـــًا دمي ـــي: كان مرتف ـــال الذهب ق

وكان قليـــل العلـــم… وكان فيـــه عســـف وجـــربوت. 
ـــيل  ـــن ع ـــن ب ـــن العابدي ـــام زي ـــم لإلم ـــه الس ـــه دس ـــم جنايات ـــن أعظ وم

ـــه.  ـــىل يدي ـــهادته ع ـــت ش ـــني فكان ـــن احلس ب
 :محل آمنة بالنبي

ـــت  ـــة بن ـــت آمن ـــرة محل ـــادى اآلخ ـــهر مج ـــن ش ـــرش م ـــع ع ـــة التاس يف ليل

قال أمري املؤمنني: )خاِلُقوا الّناَس ِبَأْخالِقِهْم َوزاِيُلوُهْم ِف اْلَْعماِل(.
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 .ـــي ـــب بالنب وه
ـــعرت  ـــا ش ـــول: م ـــت تق ـــب كان ـــت وه ـــة بن ـــه آمن ـــت ب ـــا محل ـــول اهلل مل روي أن رس
ـــة  ـــني النائم ـــا ب ـــاين آت وأن ـــاء…، وأت ـــد النس ـــام جت ـــة ك ـــه ثقل ـــدت ل ـــه، وال وج ـــت ب أين محل
ـــت  ـــك محل ـــال: إن ـــا أدري، فق ـــول: م ـــكأين أق ـــت، ف ـــك محل ـــعرت أن ـــل ش ـــال: ه ـــة، فق واليقض

ـــل.  ـــدي احلم ـــن عن ـــا يق ـــك مم ـــكان ذل ـــت: ف ـــا... قال ـــة ونبيه ـــذه األم ـــيد ه بس
 :وفاة الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد املعروف باملحقق احليل

ـــق  ـــيخ املدّق ـــويّف الش ـــنة )676هــــ(، ت ـــرة س ـــادى اآلخ ـــهر مج ـــن ش ـــن م ـــث والعرشي يف الثال
 .ـــيل ـــعيد احل ـــن س ـــر ب ـــن جعف ـــم الدي ـــة نج ـــامء يف زمان ـــلطان العل س

مـــن مصنفاتـــه: كتـــاب املعتـــرب، وكتـــاب الرشائـــع واملختـــرص، وحـــر جملـــس درســـه 
ـــاىل  ـــار اهلل تع ـــويس أن ـــد الط ـــن حمم ـــرص الدي ـــة ن ـــني اخلواج ـــامء واملتأهل ـــلطان احلك ـــة س باحلل

ـــه.  برهان
 :وفاة الشيخ امليزا حسني النوري الطربيس

ـــويّف  ـــنة )1320هــــ(، ت ـــرة س ـــادى اآلخ ـــهر مج ـــن ش ـــن م ـــابع والعرشي ـــاء الس ـــوم األربع يف ي
الشـــيخ مـــريزا حســـني النـــوري الطـــربيس: إمـــام أئمـــة احلديـــث والرجـــال يف األعصـــار 
ـــاب  ـــه كت ـــرن، ل ـــذا الق ـــالم يف ه ـــال اإلس ـــار رج ـــيعة وكب ـــامء الش ـــم عل ـــن أعاظ ـــرة، وم املتأخ

ـــرية.  ـــب كث ـــائل وكت ـــتدرك الوس مس
ـــل  ـــني الداخ ـــن يم ـــث م ـــوان الثال ـــي اإلي ـــاب، يعن ـــرتة والكت ـــني الع ـــه ب ـــة من ـــن بوصي ودف
إىل الصحـــن الرشيـــف ملرقـــد أمـــري املؤمنـــني مـــن بـــاب القبلـــة، وكان يـــوم وفاتـــه 

ـــامء.  ـــيام العل ـــات والس ـــائر الطبق ـــه س ـــزع في ـــهودًا ج مش
ـــرة  ـــادى اآلخ ـــهر مج ـــابقة لش ـــنني الس ـــا يف الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرية ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

ـــع. ـــالع فلرياج ـــن أراد االط فم

ُلِق َواْلُبْخِل(. قال أمري املؤمنني: )خاِلُقوا الّناَس ِبَأْخالِقِهْم َوزاِيُلوُهْم ِف اْلَْعماِل(. َتِمعاِن ف ُمْؤِمٍن: ُسْوُء اْلُ قال أمري املؤمنني: )َخلَّتاِن ال َتْ
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قال أمري املؤمنني: )خاِلُطوا الّناَس ُماَلَطًة َجيَلًة ِإْن ُمتُّْم َبَكْوا َعَلْيُكْم َوِإْن ِغْبُتْم َحنَّْوا ِإَلْيُكْم(.

اسمه وكنيته ونسبه:
عبد  بن  احلارث  بن  ُعبيدة  احلارث،  أبو 

املّطلب.
والدته:

ولد عام 61 قبل اهلجرة.
اخباره:

كان من األوائل الذين أسلموا يف مّكة، ومل 
يرتّددوا يف اعتناق اإلسالم، واألخذ بام أنزل من 
السامء، كام أّنه هاجر مع أخويه الطفيل واحلصني 

إىل املدينة.
قائدًا عىل رسية تضّم   اختاره رسول اهلل
من  فيهم  وليس  املهاجرين،  من  رجاًل  سّتني 

رابغ  بطن  إىل  الرسية  انطلقت  أحد،  األنصار 
مجعًا  لقيا  وهناك  احلجاز،  ماء  بلغت  حّتى 
الفريقان  ووقف  قريش،  مرشكي  من  عظياًم 
)تاريخ  بينهم.  يدر  مل  ولكن  املتحاربني  موقف 

الطربي:ج2، ص120(.

تواضعه:
بالرغم من أّنه كان يكرب رسول اهلل بعرش 
سنوات إاّل أّنه كان جيلس بني يديه يف أدب وحياء 

إجالالً ملقامه وملكانته، وإعظامًا لشأنه. 
:أّول شهيد من أهل البيت

الكربى  بدر  اختار رسول اهلل يف معركة 
عّمه  وابني   ،املّطلب عبد  بن  محزة  عّمه 

J

ُعبيدة
بن

احلارث
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ين(. ْوِت َوَغضُّ اْلَبَصِر َوَمْشُي اْلَقْصِد ِمْن َأماَرِة اإْلِمياِن َوُحْسِن الدِّ قال أمري املؤمنني: )َخْفُض الصَّ

 ،وعبيدة بن احلارث عيّل بن أيب طالب
وكان أسنّهم لقتال مرشكي قريش.

ربيعة  بن  شيبة  عىل  احلارث  بن  ُعبيدة  فحمل 
فطعن كّل منهام صاحبه فقتل شيبة، وقطع رجل 
 ،اهلل رسول  معسكر  إىل  ُعبيدة  فحمل  ُعبيدة، 
بلغ  فلاّم  املدينة،  إىل  بدر  من  رجعوا  حّتى  وعاش 
رسول اهلل منطقة الصفراء ُتويّف ُعبيدة هبا، وهو 

ابن ثالث وسّتني سنة.
واستعرب رسول اهلل مّلا نظر إليه بعد إصابته، 
فقال: يا رسول اهلل، بأيب أنت وُأّمي ألست شهيدًا؟ 
بيتي«.  أهل  من  شهيد  أّول  أنت  »بىل،   :فقال

)تفسري القّمي: ج1،ص265(.

َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ  ِ َوَبرشِّ تعاىل:  قوله  ويف 
يف  »نزلت   :الباقر اإلمام  قال   ،احِلَاِت الصَّ
شهر  ابن  طالب  أيب  آل  )مناقب  وُعبيدة«.  وعيل  محزة 

آشوب:ج2، ص311(.

حيث  اخلندق  يوم   اهلل رسول  وتذّكره 
احلارث  بن  ُعبيدة  منّي  أخذت  إّنك  »الّلهم  قال: 
وهذا  ُأحد،  يوم  املّطلب  عبد  بن  ومحزة  بدر،  يوم 
خري  وأنت  فردًا  تدعني  وال  طالب،  أيب  بن  عيل 

الوارثني«. )مناقب آل أيب طالب:ج2، ص62(.
ملحوظة:

يف  املرشكني  من  للقتال  برز  من  أول  كان 
بدر: عتبة، وشيبة، والوليد؛ فربز إليهم ثالثة من 
إياكم  لسنا  فإنا  ارجعوا؛  هلم:  فقالوا  األنصار، 

نريد، إنام نريد األكفاء من قريش.
إىل  »ارجعوا  لأنصار:   اهلل رسول  فقال 
قم  محزة،  يا  قم  عيل،  يا  قم  قال:(  )ثم  مواقفكم 

به  اهلل  بعث  الذي  حّقكم  عىل  قاتلوا  عبيدة،  يا 
اهلل«.  نور  ليطفؤوا  بباطلهم  جاؤوا  إذ  نبيكم، 

)اإلرشاد الشيخ املفيد:ج1، ص74(.

محزة  فوجد  وجاء  الوليد،    عيلٌّ فقتل 
معتنقًا شيبة، بعد أن تثلمت يف أيدهيام السيوف، 
يا عم طأطئ رأسك، وكان محزة طوياًل،  فقال: 
عيّل  فاعرتضه  شيبة؛  صدر  يف  رأسه  فأدخل 

بالسيف، فطري نصفه ) أي نصف رأسه (. 
وكان عتبة قد قطع رجل عبيدة، وفلق عبيدة 

هامته، فجاء عيّل فأجهز عىل عتبة أيضًا.
قتل  يف  رشك  قد   املؤمنني أمري  فيكون 

الثالثة 
وان قيل: أن موت عتبة من رضبة ُعبيدة كان 
حمتاًم، وأن رضبة عيل ال تقّدم وال تؤخر يف 

ذلك، وإن كانت قد رّسعت موته.
الفرسان  قتل  الذي  هو   عليًا إن  نقول: 
يف  املشاركة  جمرد  عىل  األمر  يقترص  ومل  الثالثة، 
قد  أمره  أن  يعني  ال  عتبة  هامة  فلق  ألن  قتلهم؛ 
انتهى، إذ ال يعلم مبلغ تلك الربة منه.. فلعّلها 
كانت جرحًا بليغًا مل يبلغ حدًا يمنعه من مواصلة 
 عيل فجاء  ومؤثرة.  فاعلة  بصورة  القتال 

وقتله.
رشاكة  أن  النصوص:  بعض  أظهرت  وقد 
حسمت  التي  هي  الثالثة  قتال  يف   عيل

املوقف لصالح املسلمني فيهم.
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احللقة الثانيةأسواق ولكن....

يَن َوُتْضِعُف اْلَيقنَي(. ْنيا َتشنُي الدِّ قال أمري املؤمنني: )ُخْلَطُة َأْبناِء الدُّ

األسواق  موضوع  يف  الكالم  زال  ما 
ولكن...

العالج هلذه الظاهرة:
ال بّد يف كل مرض خطري يصيب الفرد أو 
من  أبنائه-  نفوس  يف  استحكم  -إذا  املجتمع 
عالج صحيح كفيل بقلع جذوره وضامن عدم 
العود إليه، رشيطة أن يكون بطرق وخطوات 
إىل  ينقلب  ال  لكي  ومدروسة؛  صحيحة 
االجتامعي  املرض  نفس  خطر  من  أكرب  خطر 
السابق، فاألمراض االجتامعية كام أهنا تتفشى 
يف املجتمع ببطيء وعند هتيؤ األرضية املناسبة 
يف  وتعقل  ترٍو  إىل  حيتاج  زواهلا  كذلك  هلا، 
وعدم  النتائج،  ظهور  عىل  وصرب  عالجها، 

مدروسة،  بخطوات  تكون  وأن  االستعجال، 
لكي يتعاىف املجتمع شيئًا فشيًا منها، ومن هذه 

اخلطوات يف عالج هذه األمراض:
1- أن نغرس يف النفوس أّن قضية السرت 
وليست  وفطرة،  دين  هي  واحلياء  واحلشمة 
تتغري  والعادات  التقاليد  من  مأخوذة  قضية 
بحسب الوقت والزمان واملكان، وال مانع بعد 
ذلك من تغري األشكال واأللوان مع املحافظة 

عىل هذه الثوابت.
التي  والربامج  التوعية  نكّثف  أْن   -2
املانع أن  ه املجتمع باإلجتاه الصحيح، فام  توجِّ
فُيعَطى  األسواق؛  يف  مكثفة  بجوالت  نقوم 
وبيان  االرشادات،  بعض  املحالت  أصحاب 
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ْنيا َيسرٌي َوعاِجُلها َحقرٌي َوَبْهَجُتها زور َوَمواهُبها ُغُروٌر(.  قال أمري املؤمنني: )َخَطُر الدُّ

بعض األحكام التي هي يف معرض ابتالئهم، 
زاوية  من  جيوز  ال  وما  جيوز  ما  إىل  وتنبيههم 
والدين  الفطرة  وخمالفة  الرشعية،  النظر 
والعرف، وكذلك توعية وتثقيف النساء دينيًا 
وأخالقيًا عرب الدروس واملحارضات وما أشبه 
ذلك؛ ببيان هذه القضايا، فال ُترتك النساء بني 
جهل وبني هوى، فإن ذلك يؤدي إىل عواقب 

وخيمة.
جلعل  املحالت  أصحاب  تثقيف   -3
مساحة خاصة يف املحل بعيدة عن أعني املارة، 
فام  امرأة،  عليه  وترشف  النساء  خيص  ما  لبيع 
وزوجته  الزوج  املحل  يف  يقف  أن  من  املانع 
لبيع البضاعة، كٌل للصنف املالئم له، وحسب 
حتظى  املحالت  من  النوع  هذا  فإن  التجربة، 
فيزداد  سواء،  حد  عىل  والرجال  النساء  بثقة 

اإلقبال عليها.
وما  الداخلية  املالبس  عرض  عدم   -4
املارة،  أمام  النساء  مالبس  من  احلياء  خيدش 
وبدل ذلك يكتب الفتة تبني وجود هذا النوع 
املتجر  يف  الالفتة  هذه  وتعلق  املالبس،  من 

مثاًل، لتفادي نرش صور الفساد.
يتحّمل  أن  شخص  لكل  البد   -5
ناحيته  من  كل  وجمتمعه،  دينه  جتاه  مسؤوليته 
هذا  وعىل  طاقاته،  وقدر  ظروفه  وبحسب 
التجار  عىل  بد  ال  املثال  قبيل  ومن  األساس 
برورة  املصدرة  الرشكات  إبالغ  من 
اإلسالمية  املجتمعات  خصوصيات  مراعاة 

عليها  يوضع  فال  املالبس،  أغلفة  تصنيع  يف 
ويمكن  بضاعتهم،  لرتويج  الئقة؛  غري  صور 
التخطيطي  بالرسم  الصورة  عن  االستعاضة 
املجرد املبني لتفاصيل املنتج، وبذلك يكسبون 
ملتزمون  ألهنم  األخرى،  األقوام  احرتام 
للدمى  بالنسبة  احلال  وهكذا  دينهم،  بتعاليم 
يّتجه  أن  فالبد  املالبس،  عليها  ُتعرض  التي 
للضغط  املجال  هذا  يف  تأثري  له  ممن  اجلميع 
موجود  هو  ملا  بدائل  إجياد  يف  املصنّعني  عىل 
بالنسبة  فاإلسالم  املسلمني،  مشاعر  تثري  ال 
يتعّبد  عقيدة وأحكام  فقط  ليس  منا  فرد  لكل 
هبا، بل هو هوية وانتامء، ورشف وعّز البد أن 
نحافظ عليه ونبني لآلخرين مدى اعتزازنا به، 

ليحرتموا بعد ذلك عقيدتنا وديننا.
ختامًا:

قضية  العورات  وسرت  املالبس  قضية  إن 
عن  تنفصل  أن  األحوال  من  بحال  يمكن  ال 
الذي  املصدر  حيث  من  والرشيعة  اإليامن 
حيث  ومن  ترشيعاته،  اإلنسان  عنه  يأخذ 
واملحافظة  يلبس،  فيام  اهلل  أمَر  اإلنسان  التزام 
يكون  العفاف واحلشمة والصيانة، وهذا  عىل 
سّدًا بإذن اهلل عّز وجّل ألكرب أبواب الفواحش 
االنحالل،  من  للمجتمع  وحفظًا  واملوبقات، 
ما  يقولون:  الذين  املغالطون  ذلك  يعي  فهل 
وما  النساء؟!  ومالبس  واألزياء  الدين  شأن 

شأن الدين وعامل التجميل للمرأة؟!
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العدد )85( لشهر جمادى اآلخرة سنة 1442هـ28

عري(.  ُروِر َوُموِجَبُة َعذاِب السَّ )ِخياَنُة امْلُْسَتْسِلم َوامْلُْسَتشرِي ِمْن َأْفَظِع ااْلُُموِر َوَأْعَظِم الشُّ

...ما زال الكالم ف قصة نبي اهلل موسى
ملاذا ارضع من ثدهيا؟

حـني اسـتقبل موسـى ثـدي أّمـه 
موسـى:  ألم  فرعـون  وزيـر  هامـان  قـال 
لعلـك أّمـه احلقيقيـة؟ إذ كيـف أبـى مجيع 
فقالـت:  بـك؟!  وريض  املراضـع  هـذه 
أهيـا امللـك ألين ذات عطـر طيـب، ولبنـي 
عـذب، مل يأتنـي طفـل رضيـع إال قبل يب، 
فصّدقهـا احلـارضون، وقّدمـوا هلـا هدايـا 

. ثمينة
قـال  حديثـًا،  الصـدد  هـذا  يف  ونقـرأ 
الـّراوي: قلـت لإلمـام الباقـر: فكـم 
مكـث موسـى غائبـًا مـن أّمـه حّتـى رّده 
)تفسـري  أيـام...«.  قـال: »ثالثـة  اهلل؟ 

ص136(. ج2،  القمـي: 

التحريـر  هـذا  بعضهـم:  وقـال 
التكوينـي؛ ألن اهلل مل يـرد ملوسـى أن 

.) قال أمري املؤمنني: )ُخْذ ِمْن صاِلِ اْلَعَمِل َوخاِلْل َخرْيَ خليٍل َفِإنَّ ِلْلَمْرء َما اْكَتَسَب َوُهَو ِف اْلِقياَمِة َمَع َمْن َأَحبَّ

يرتضع مـن األلبان امللوثة باحلـرام، امللّوثة 
باجلرائـم،  امللّوثـة  أو  الرسقـة،  بأمـوال 
اآلخريـن،  حقـوق  وغصـب  والرشـوة، 
مـن  يرضـع  أن   ملوسـى أراد  وإنـام 
لبـن طاهر كلبـن أّمـه ليسـتطيع أن ينهض 

اآلثمـني. وحيـارب  األرجـاس  بوجـه 
َفَرَدْدَنـاُه  اهلل  بأمـر  شء  كل  وتـّم 
ـَزَن َولَِتْعَلَم  ـِه َكـْي َتَقـرَّ َعْينَُهـا َوال حَتْ إىَِل ُأمِّ
ال  َأْكَثَرُهـْم  َوَلِكـنَّ  َحـقٌّ  اهللِ  َوْعـَد  َأنَّ 

آيـة13(.  القصـص:  )سـورة   .َيْعَلُمـوَن
انتقـال  هـل  سـؤال:  ينقـدح  هنـا 
موسـى إىل قـرص فرعـون بعـد أكاملـه فرتة 
عالقتـه  عـىل  حافـظ  أنـه  أم  الرضاعـة، 
بأّمـه وعائلتـه، وكان يـرتّدد ما بـني القرص 

وبيتـه؟
بعـد   موسـى أودع  بعـض:  قـال 
وامرأتـه،  فرعـون  عنـد  الرضاعـة  فـرتة 

:قال أمري املؤمنني
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عري(.  ُروِر َوُموِجَبُة َعذاِب السَّ (.)ِخياَنُة امْلُْسَتْسِلم َوامْلُْسَتشرِي ِمْن َأْفَظِع ااْلُُموِر َوَأْعَظِم الشُّ قال أمري املؤمنني: )ُخْذ ِمْن صاِلِ اْلَعَمِل َوخاِلْل َخرْيَ خليٍل َفِإنَّ ِلْلَمْرء َما اْكَتَسَب َوُهَو ِف اْلِقياَمِة َمَع َمْن َأَحبَّ

هبـذا  ُتنقـل  عندمهـا،   موسـى وترّبـى 
 الصـدد قصـص عريضـة حـول موسـى
قاهلـا  التـي  العبـارة  هـذه  ولكـن  وفرعـون، 
َأمَلْ  َقـاَل  بعثتـه  بعـد   فرعـون ملوسـى
ُعُمـِرَك  ِمـْن  فِينَـا  َوَلبِْثـَت  َولِيـدًا  فِينَـا  ُنَربِّـَك 
ل  تـدَّ آيـة18(،   الشـعراء:  )سـورة   .ِسـننَِي
بوضـوح عـىل أن موسـى عـاش يف قرص 
فرعـون مّدة، بـل مكث هنـاك سـنني طويلة.

موسى وحكاية املظلومني:
قصـة  مـن  أخـرى  مرحلـة  نواجـه  وهنـا 
موسـى وما جرى لـه مع فرعـون، وفيها 
األحـداث  ببلوغـه، وبعـض  تتعّلـق  مسـائل 
التـي شـاهدها وهـو يف مـرص قبـل أن يتوجه 

إىل »مديـن« ثـم سـبب هجرتـه إىل مديـن. 
قـال تعـاىل: َوَدَخـَل امْلَِدينَـَة َعـىَل ِحـنِي 

....َأْهِلَهـا ِمـْن  َغْفَلـٍة 
وجـه  عـىل  نعرفهـا  ال  املدينـة؟  هـي  فـام 
التحقيـق، لكـن االحتامل القـوي أهنا عاصمة 
 مـرص، وكـام يقـول البعـض فإن موسـى
فرعـون،  وبـني  بينـه  املشـاجرات  أثـر  عـىل 
تشـتّد  كانـت  التـي  ولسـلطته  لـه  وخمالفاتـه 
يومـًا بعـد يـوم حتـى بلغـت أوجهـًا، حكـم 
برغـم  لكنـه  العاصمـة،  بالتبعيـد عـن  عليـه 
ذلـك فقد سـنحت لـه فرصة خاصـة والناس 
غافلـون عنـه أن يعـود إىل املدينـة ويدخلهـا.
َغْفَلـٍة  ِحـنِي  )َعـىَل  مجلـة  مـن  واملقصـود 
ِمـْن َأْهِلَهـا( هو الزمـن الذي يسـرتيح الناس 

فيـه مـن أعامهلـم، وال تراقـب املدينـة يف ذلك 
احلـني بدقـة، ولكـن أي حـني وأي زمن هو؟
الناس  ألن  الليل؛  أّول  هو  بعضهم:  قال 
يرتكون أعامهلم، ويعّطلون دكاكينهم وحمالهتم 
للتنّزه،  الراحة والنوم، ومجاعة يذهبون  ابتغاء 

وآخرون ألماكن أخرى.
املدينة،  دخل  موسّى  حال،  كل  وعىل 
من  فاقرتب  ونزاعًا،  مشاّدة  واجه  وهنالك 
منطقة النزاع َفَوَجَد فِيَها َرُجَلنْيِ َيْقَتتاِلِن َهَذا 

....ِه ِمْن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ
 والتعبري بـ »شيعته« يّدل عىل أن موسى
قبل أن ُيبعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من 
بني إرسائيل، وربام كان قد اختارهم ملواجهة 

فرعون وحكومته كنواة أساسية.
 بموسـى اإلرسائيـيل  بـرص  فلـام 
ِذي ِمْن ِشـيَعتِِه َعىَل  اسـترصخه  َفاْسـَتَغاَثُه الَّ

....ِه َعـُدوِّ ِمـْن  ـِذي  الَّ
فجاءه موسـى السـتنصاره وختليصه 
مـن عـدوه الظـامل الـذي يقـال عنـه أنـه كان 
مـن  يريـد  وكان  فرعـون،  قـرص  يف  طّباخـًا 
اإلرسائيـيل أن حيمـل معه احلطـب إىل القرص، 
فرب موسـى هـذا العـدو بقبضـة يده 
القويـة عـىل صـدره، فهـوى إىل األرض ميتـًا 
 ،...َفَوَكَزُه ُموَسـى َفَقـَى َعَلْيِه :يف احلال
موسـى َأِسـَف عـىل هـذا األمـر َقـاَل 
ُمِضـلٌّ  َعـُدوٌّ  إِنَّـُه  ـْيَطاِن  الشَّ َعَمـِل  ِمـْن  َهـَذا 

ُمبِـنٌي. )سـورة القصـص: آيـة15(.



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )85( لشهر جمادى اآلخرة سنة 1442هـ30

قال أمري املؤمنني: )َخليُل امْلَْرِء َدليُل َعْقِله َو َكالُمُه ُبْرهاُن َفْضِله(. 

احلسنة بعشر أمثاهلا

باستدعاء  اخللفاء  بعض  قام  األيام  من  يوم  يف 
رّث  للغاية،  فقريًا  شعراء مرص،  وكان حينها شاعرًا 
الثياب، حيمل جّرة بيده ذاهب هبا ليمأها من البحر 
فتبع  سدى  الفرصة  عليه  تذهب  أن  يرد  مل  باملاء؛ 

الشعراء حتى وصل مجيعهم لدار اخلالفة.
أغدق  اخلالفة  لقرص  الشعراء  وصل  إن  وما 
ولكنه  الكثري،  واهلبات  اخلريات  من  اخلليفة  عليهم 
اجلرة  ومعه  الرثة  وثيابه  الفقري  الشاعر  رأى  عندما 
التي حيملها، سأله: من أنت؟، وما حاجتك  الفارغة 

إلينا؟.
قال الشاعر الفقري: 

وملا رأيت القوم شّدوا رحاهلم    إىل بحرك الطامي 
أتيت بجريت

أعجب اخلليفة أشد اإلعجاب بام أنشد به الشاعر 
بالذهب  جّرته  له  املؤوا  الفور:  عىل  فقال  الفقري، 

اخلالص.
قال أحد احلاسدين واحلاقدين عليه: ولكنه رجل 

فقري، ولن حيسن الترصف بكل هذه األموال.
اخلليفة: إنه ماله يفعل به ما يشاء.

خرج  حتى  بالذهب  جّرته  له  مأت  إن  وما 
الفقراء  عىل  كّلها  بتوزيعها  وقام  اخلليفة،  قرص  من 

واملساكني.
قال أحدهم للخليفة: أمل نقل لك ونخربك بأنه لن 
حيسن الترصف هبا، وأنه سيضّيعها مجيعها، لقد وّزع 

الرجل الفقري كل اهلبة التي أعطيته إياها.
عن  وسأله  طلبه،  يف  الفور  عىل  اخلليفة  أرسل 
الشاعر  فقال  إليه،  وصلت  التي  املعلومات  صحة 

الفقري…
جيود علينا اخلريون بامهلم
ونحن بامل اخلريين نجود

جّرته  بتعبئة  وأمر  برّده،  وأشاد  اخلليفة  أعجب 
بعرش  احلسنة  صدقًا  فقال:  مرات،  عرشة  بالذهب 

أمثاهلا.
احلكمة من تلك القصة: ال تكن حسودًا حقودًا 
زالت  وإن  فهي  النعمة من غريك،  زوال  تتمنّى  حتى 
منهم فال تصل إليك، وإنام اعمل واجتهد حتى حتصل 
اهلل  والتوفيق من  العون  تتمنّاه، مع طلب  ما  عىل كل 

تعاىل.
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