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فضائل وكرامات

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ 4

َعــْن َأبِــي َبِصيــٍر َقــاَل: َكاَن لِــي 
ــْلَطاَن َفَأَصــاَب َمــااًل َفَأَعــدَّ  بِــُع السُّ َجــاٌر َيتَّ
ِقَيانــًا وَكاَن َيْجَمــُع اْلَجِميــَع إَِلْيــه وَيْشــَرُب 
ــه  ــى َنْفِس ــَكْوُته إَِل ــي َفَش ــِكَر وُيْؤِذينِ اْلُمْس
ــُت  ــا َأْن َأْلَحْح ــه، َفَلمَّ ــْم َيْنَت ٍة َفَل ــرَّ ــَر َم َغْي
َعَلْيــه؛ َفَقــاَل لـِـي: َيــا َهــَذا َأَنــا َرُجــٌل ُمْبَتًلى 
وَأْنــَت َرُجــٌل ُمَعاًفــى، َفَلــْو َعَرْضَتنِــي 
ــه بِــَك،  ــَك َرَجــْوُت َأْن ُيْنِقَذنِــَي اللَّ لَِصاِحبِ
ــا ِصــْرُت  ــي، َفَلمَّ ــي َقْلبِ ــه ِف ــَك َل ــَع َذلِ َفَوَق
ــه َذَكــْرُت َلــه  إَِلــى َأبِــي َعْبــِد اللَّ
َحاَلــه َفَقــاَل لـِـي: إَِذا َرَجْعــَت إَِلــى اْلُكوَفــِة 
ــُر  ــَك َجْعَف ــوُل َل ــه: َيُق ــْل َل ــَيْأتِيَك، َفُق َس
ــَن  ــه وَأْضَم ــَت َعَلْي ــا َأْن ــٍد، َدْع َم ــُن ُمَحمَّ ْب
ــُت  ــا َرَجْع ــَة. َفَلمَّ ــه اْلَجنَّ ــى اللَّ ــَك َعَل َل
إَِلــى اْلُكوَفــِة َأَتانـِـي ِفيَمــْن َأَتــى؛ َفاْحَتَبْســُته 
ــه:  ــُت َل ــمَّ ُقْل ــي ُث ــى َخــَا َمْنِزلِ ــِدي َحتَّ ِعْن
ــه  ــِد اللَّ ــي َعْب ــَك أَلبِ ــي َذَكْرُت ــَذا، إِنِّ ــا َه َي
ــاَل  ــاِدِق، َفَق ــٍد الصَّ ــِن ُمَحمَّ ــِر ْب َجْعَف
ــَيْأتِيَك  ــِة َس ــى اْلُكوَف ــَت إَِل ــي: إَِذا َرَجْع لِ
ــٍد  ــُن ُمَحمَّ ــُر ْب ــَك َجْعَف ــوُل َل ــه َيُق ــْل َل َفُق
ــى  ــَك َعَل ــَن َل ــه وَأْضَم ــَت َعَلْي ــا َأْن َدْع َم
ــَي:  ــاَل لِ ــمَّ َق ــاَل: َفَبَكــى، ُث ــَة. َق ــه اْلَجنَّ اللَّ

من كرامات
اإلمام الصادق
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ــه  ــِد اللَّ ــو َعْب ــَك َأُب ــاَل َل ــْد َق ــه  َلَق -و-اللَّ
ــه َقــْد َقــاَل لـِـي َمــا  َهــَذا؟ َقــاَل: َفَحَلْفــُت َلــه َأنَّ
ــا  ــى؛ َفَلمَّ ــُبَك، وَمَض ــي: َحْس ــاَل لِ ــُت، َفَق ُقْل
ــيَّ َفَدَعانِــي، وإَِذا ُهــَو  ــاٍم َبَعــَث إَِل َكاَن َبْعــَد َأيَّ
َخْلــَف َداِره ُعْرَيــاٌن؛ َفَقــاَل لـِـي: َيــا َأَبــا َبِصيــٍر، 
ــه َمــا َبِقــَي ِفــي َمْنِزلِــي َشــْيٌء إاِلَّ وَقــْد  اَل واللَّ
ــُت  ــاَل َفَمَضْي ــَرى َق ــا َت ــا َكَم ــه، وَأَن َأْخَرْجُت
ــه،  ــْوُته بِ ــا َكَس ــه َم ــُت َل ــا َفَجَمْع ــى إِْخَوانَِن إَِل
ــى َبَعــَث  ــاٌم َيِســيَرٌة َحتَّ ــه َأيَّ ــْأِت َعَلْي ــْم َت ــمَّ َل ُث
ــُف  ــُت َأْخَتِل ــي؛ َفَجَعْل ــٌل َفْأتِنِ ــي َعِلي ــيَّ َأنِّ إَِل
إَِلْيــه وُأَعالُِجــه َحتَّــى َنــَزَل بِــه اْلَمــْوُت، 
ــه  ــوُد بَِنْفِس ــَو َيُج ــًا وُه ــَده َجالِس ــُت ِعْن َفُكْن
َفُغِشــَي َعَلْيــه َغْشــَيًة ُثــمَّ َأَفــاَق، َفَقــاَل لـِـي: َيــا 
َأَبــا َبِصيــٍر، َقــْد َوَفــى َصاِحُبــَك َلَنــا ُثــمَّ ُقبـِـَض 
ــُت  ــُت َأَتْي ــا َحَجْج ــه، َفَلمَّ ــه َعَلْي ــُة اللَّ َرْحَم
ــا  ــه، َفَلمَّ ــَتْأَذْنُت َعَلْي ــه َفاْس ــِد اللَّ ــا َعْب َأَب
ــِت  ــِل اْلَبْي ــْن َداِخ ــَداًء ِم ــَي اْبتِ ــاَل لِ ــُت َق َدَخْل
ْحــِن واأُلْخــَرى ِفــي  وإِْحــَدى ِرْجَلــيَّ ِفــي الصَّ
 ِدْهِليــِز َداِره: َيــا َأَبــا َبِصيٍر َقــْد َوَفْيَنــا لَِصاِحبَِك
ص٥٢٢(.  ،١ ج  الكلينــي:   الشــيخ   )الكافــي، 
- أخبرنــي أبــو جعفــر محمــد بــن علــي 
بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي 
رحمــه اللــه قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا 
ــن  ــد ب ــن أحم ــم، ع ــي القاس ــن أب ــد ب محم
أبــي عبــد اللــه البرقــي، عــن أبيــه قــال: 
ســدير  بــن  حنــان  ســمع  مــن  حدثنــي 
 ــِه ــوَل الّل ــُت َرُس ــول: »َرَأي ــي يق الصيرف
ــى  ــٌق ُمَغطًّ ــِه َطَب ــَن َيَدْي ــُم َوَبْي ــْرى الَنائِ ــا َي ِفيَم

ْمُت َعَلْيــِه، َفــَرَد  بِِمْنِديــٍل، َفَدَنــْوُت ِمْنــُه َوَســلَّ
ــْن  ــَل َع ــَف الِمْنِدْي ــمَّ َكَش ــام، ُث ــيَّ اَلسَّ َعْل
ــَأُكُل ِمْنــُه،  الَطَبــِق َفــإَذا ِفيــِه ُرَطــب، َفَجَعــَل َي
َفَدَنــوُت ِمْنــُه َفُقْلــُت: َيــا َرُســْوَل الّلــِه َناِوْلنـِـي 
ــُت  ــمَّ ُقْل ــا، ُث ٌة َفَأَكْلُتَه ــدَّ ــي َواِح ــٌة، َفَناَوَلنِ ُرْطَب
ــا  ــرى، َفَناَوَلنِيْه ــي ُأْخ ــِه َناِوْلنِ ــْوَل الّل ــا َرُس َي
ــُت َواِحــَدًة،  ــا َأَكْل ــُت ُكَلْم َفَأَكْلُتَهــا، َوَجَعْل
َثَمــاُن  َأْعَطانِــي  َحَتــى  ُأْخــَرى،  َســَأْلُت 
ــَرى،  ــُه ُأْخ ــُت ِمْن ــمَّ َطَلْب ــا ُث ــاٍت، َفَأَكْلُتَه ُرُطَب

ــُبَك. ــي: َحْس ــاَل لِ َفَق
قــال: فانتبهــت مــن منامــي، فلمــا كان 
ــر  ــادق جعف ــى الص ــت عل ــد دخل ــن الغ م
ــى  ــق مغط ــه طب ــن يدي ــد وبي ــن محم ب
ــن  ــام بي ــي المن ــه ف ــذي رأيت ــه ال ــل كأن بمندي
ــي  ــرد عل ــه ف ــلمت علي ــي فس ــدي النب ي
ــه  ــإذا في ــق ف ــن الطب ــف ع ــم كش ــام، ث الس
ــك  ــت لذل ــه، فعجب ــأكل من ــل ي ــب فجع رط
رطبــة،  ناولنــي  فــداك  جعلــت  وقلــت: 
فناولنــي فأكلتهــا، ثــم طلبــت أخــرى فناولني 
فأكلتهــا، وطلبــت أخــرى حتــى أكلــت ثمــان 
رطبــات، ثــم طلبــت منــه أخــرى، فقــال لــي: 
ــاك،  ــه لزدن ــول الل ــدي رس ــو زادك ج ل
ــا  ــارف بم ــم ع ــم تبس ــر، فتبس ــه الخب فأخبرت

كان« )األمالــي، الشــيخ المفيــد: ص33٥(.



وقفـة فقهـية

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ6

وفـق فتـاوى سامحة املرجع الديني األعىل
السيد عيل احلسيني السيستاين

شبق اللحبد، وأهيبل الرتاب عليبه، فهل يعتبر أمانة 
أم ال؟ وهبل جيبوز نببش القبر؟

اجلواب: مبا يسبمى باألمانة والتوديع ال أسباس 
لبه يف البرع احلنيبف، ببل يلبزم دفبن امليت املسبلم 
عبى طببق الوجبه الرعبي، ثبم ال جيبوز نببش قره 

لنقلبه مطلقبًا عبى األحوط.
السبؤال: هل جيبوز رشعًا حفبر املقاببر اجلامعية، 
قبد  حفرهبا  تبم  التبي  السبابقة  الوجببة  إن  علباًم 
اختلطبت العظبام بعضهبا ببعبض، وكانبت عمليبة 
متامبًا،  صحيحبة  غبر  آنبذاك  والنببش  التنقيبب 

؟ مجيعبًا  معاملهبم  وتغبرت 
اجلبواب: إذا كان قبد تبم دفن الشبهداء فيها بغر 
الصبورة الرعيبة جيوز ببل جيب النببش ولكن بإذن 

الرعي. احلاكم 
السبؤال: إذا كان عبى مواضبع ببدن امليت جبرة 
فهبل يكفي أن ُيغسبل من فوق اجلببرة؟ وإذا كان ال 

يكفبي فهل جيبب نبش قبره للتيمم؟
اجلبواب: مل تثببت مروعيبة املسبح عبى اجلبرة 
يف غسبل امليبت، فيجبب النببش للتيمبم مبا مل يكبن 

امليت. موجببًا هلتبك 
السبؤال: إذا ظهبر املباء يف القبر بسببب عمقبه، 
ووصبل إىل ببدن امليت، فهبل جيوز نببش القر ونقل 
امليبت إىل قبر ال يصله املباء؟ وما احلكبم إذا مل يصل 

املباء إىل ببدن امليبت ولكبن حيتمل وصولبه إليه؟
اجلبواب: ال جيبوز النببش إال إذا كان بقباء امليت 
فيبه موجببًا هلتبك حرمتبه، كبام إذا كان املاء مبن مياه 
املجباري الصحيبة، فيجبوز النبش حينئبٍذ، بل جيب 

السبؤال: هبل جيبوز بنباء مشباريع اسبتثامرية 
وإخبراج  القببور  هبدم  يتبم  ببأن  املقاببر،  فبوق 

املوجبودة؟ اجلثامبن 
اجلبواب: ال جيوز إخبراج األجسباد، وال جيوز 
هبدم القببور إال بعبد العلبم بانبدراس األجسباد 
وحتوهلبا تراببًا، فيجبوز حينئبذ إذا مل تكبن األرض 

وقفًا. أو  ملبكًا 
املقبرة  يف  خاصبة  جهبة  هنباك  السبؤال: 
ليبس فيهبا قببور، وأردنبا أن نعمبل فيهبا موقبف 

؟ ذلبك  جيبوز  فهبل  للسبيارات 
اجلبواب: إذا كان ال يزاحبم دفبن املوتبى مبن 
هبذا  يف  للدفبن  رضورة  وال  املقبرة،  سبعة  جهبة 

املبكان فبا مانبع وإن كانبت املقبرة وقفبًا.
السبؤال: كيبف يتبم دفبن امليبت أمانبة، وإذا 

أحكام املقابر
احللقة األوىل

ْبُ(. ـْوُر(.قال المام أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِميان الصَّ ْهِل اْلَ قال المام أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلَ
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-مبا مل يسبتلزم حمرمبًا آخبر- ومع الشبك يف وصول 
املباء إىل بدنبه ُيبنى عبي عدمه.

السبؤال: شبخص دفن ببا غسبل وال تكفن فام 
احلكبم؟ وهبل جيبوز نببش قبره ونقلبه مبن مبكان 

دفنبه إىل مبكان آخر؟
اجلبواب: إذا كان دفنبه ببا غسبل أو ببا تكفن 
مبع التمكبن منهام وجبب نبش قره لتبدارك ذلك إذا 
مل يلبزم هتبك حرمتبه، وإال ففيبه إشبكال، وإذا جاز 

نببش قره جباز نقلبه بعد النببش إىل مبكان آخر.
تكبن  ومل  فبرتة،  قببل  تبوىف  شبخص  السبؤال: 
األوضاع مسبتقرة يف النجبف األرشف، وكان الدفن 
فيهبا متعبذرًا، وقبد أوىص ببأن يدفبن أمانبة إىل أن 
تسبتقر األوضباع، فهبل جيوز نقلبه من مكانبه احلايل 

إىل النجبف األرشف تنفيبذًا للوصيبة؟
وفاتبه  عنبد  الوصيبة  تنفيبذ  كان  إذا  اجلبواب: 
متعبذرًا فقد سبقط وجبوب العمبل هبا، وأمبا جواز 
فمحبل  األرشف  النجبف  إىل  للنقبل  القبر  نببش 
إشبكال عندنبا، فيجبوز لبويل امليت الرجبوع يف هذه 
املسبالة إىل جمتهبد آخر، مبع رعاية األعلبم فاألعلم.

بعبد  كثبر  دم  امليبت  مبن  نبزف  إذا  السبؤال: 
تغسبيله وتكفينبه، فتنجبس كفنبه، ثم ُدفبن عى هذه 
الوضعيبة، فهبل جيبب نببش قبره لتبديبل كفنبه أو 

تطهبره؟
اجلبواب: إذا دفبن كذلبك ال لعبذر وجبب نبش 
هتبك  اسبتلزم  إذا  إال  بدنبه وكفنبه،  وتطهبر  قبره 

حرمتبه.
السبؤال: هبل هنباك مبوارد خاصبة جلبواز نبش 

املسبلم؟ قر 
اجلبواب: ال جيبوز نبش قبر املسبلم إالّ يف موارد 
خاصبة تقبدم بعضهبا، ومنهبا مبا لبو أوىص امليبت 
بنقلبه إىل املشباهد املرفبة فدفبن عصيانبًا أو جهبًا 
أو نسبيانًا يف غرهبا، فانبه جيبب النببش والنقبل مبا 
مل يفسبد بدنبه، ومل يوجبب النقبل أيضبًا فسباد بدنبه 
وال حمبذورًا آخبر، وأمبا لبو أوىص بنبش قبره ونقله 
بعبد مبدة إىل األماكبن املرفبة ففبي صحبة وصيتبه 

. ل شكا إ
السبؤال: عنبد حفبر بعبض القببور تظهبر بعض 
العظبام، فهبل يعتبر هذا نبشبًا للقبر حيبث مل يعلم 

بكونبه قبرًا يف السبابق؟ وهبل جيوز مّسبها؟
اجلبواب: ال جيبوز نببش قبر املسبلم مبا مل يعلبم 
باندراسبه وصرورتبه تراببًا، نعم مع الشبك يف كون 
املوضع قبرًا جيوز النببش، والعظام التبي يعثر عليها 

يف القببور ُتدفن، وال جيب الغسبل بمّسبها.
السبؤال: هنباك َمبن يقصبد القببور البدوارس، 
ويقبوم بجمع مبا يريد من عظبام، فهل جيبوز ذلك؟

قببل  املسبلمن  قببور  نببش  جيبوز  ال  اجلبواب: 
متامبًا. األجسباد  انبدراس 

إىل  أحيانبًا  الطباب  بعبض  يضطبر  السبؤال: 
البحبث عبن عظبام املوتبى، وهنباك َمن يبيعهبا فهل 

جيبوز البراء؟
اجلبواب: ال يصبح بيعهبا وال رشاؤهبا إذا كانت 
البدم كاملسبلمن، وكذلبك إذا  مبن عظبام حمقبوين 

كانبت مبن عظبام غرهبم عبى األحوط.

ْبُ(. ـْوُر(.قال المام أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِميان الصَّ ْهِل اْلَ قال المام أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلَ
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َلْيـَس َعَلْيـَك ُهَداُهْم َوَلِكـنَّ اللَه َيْهـِدي َمْن 
َيَشـاُء َوَمـا ُتنِْفُقـوا ِمـْن َخْيـٍر َفِلَْنُفِسـُكْم َوَمـا 
ُتنِْفُقـوَن إاِلَّ اْبتَِغـاَء َوْجـِه اللـِه َوَمـا ُتنِْفُقـوا ِمْن 
َخْيـٍر ُيـَوفَّ إَِلْيُكـْم َوَأْنُتـْم اَل ُتْظَلُموَن)سـورة 

آية٢7٢(. البقـرة: 

للهداية أنواع مختلفة: 
من الواضح أن المقصود من عدم وجوب هداية 
مكلف  غير  أنه  يعني  ال   الرسول على  الناس 
بإرشاد الناس وهدايتهم؛ ألن اإلرشاد والدعوة من 
أهم جوانب مسؤوليات النبي، وإنما المقصود أنه 
غير مكلف بممارسة الضغط وعوامل اإلكراه لحمل 

الناس على اعتناق اإلسام.
الهداية  هو  الهداية  هذه  من  المقصود  أن  وهل 

التكوينية أو التشريعية ؟ ألن الهداية لها عدة أنواع:
الله تعالى خلق  أن  التكوينية: وتعني  الهداية  أ- 

مختلف  في  والتكامل  التقدم  عوامل  من  مجموعة 
وجميع  اإلنسان  ذلك  يشمل  العالم،  هذا  كائنات 
العوامل  وهذه  الجمادات،  حتى  بل  الحية،  الكائنات 

تدفع الموجودات نحو تكاملها.
إن نمو الجنين في رحم أمه ورشده، ونمو البذرة في 
باطن األرض ورشدها، وحركة السيارات والمنظومات 
الشمسية في مداراتها، وأمثال ذلك نماذج مختلفة من 
بالله  خاص  الهداية  من  النوع  وهذا  التكوينية.  الهداية 
وراء  وما  طبيعية  وأسباب  عوامل  ووسائلها  تعالى، 
ِذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء  الطبيعية. يقول القرآن المجيد: الَّ

َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى)سورة طه: آية٥0(.
عن  الناس  هداية  وتعني  التشريعية:  الهداية  ب- 
طريق التعليم والتربية، والقوانين، والحكومات العادلة، 
األنبياء  بها  يقوم  الهداية  وهذه  والنصيحة.  والموعظة 
واألئمة والصالحون والمربون المخلصون. وقد أشار 
القرآن إلى هذا بقوله: َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى 

لِْلُمتَِّقيَن)سورة البقرة: آية٢(.
ج- الهداية التوفيقية: وهي الهداية إلى تهيئة الوسائل 
ووضعها في متناول األفراد لكي يستفيدوا منها حسبما 
التقدم، كبناء المدارس والمساجد  يشاؤون في مضان 
ومعاهد التربية، وإعداد الكتب ووضع الخطط وتدريب 
المربين والمعلمين المؤهلين، وهذا النوع من الهداية 
القرآن:  التكوينية والتشريعية. يقول  الهدايتين  بين  يقع 
ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا)سورة العنكبوت:  َوالَّ

آية69(.
د- الهداية نحو النعمة والمثوبة: وهذه تعني هداية 
الصالحة في  أعمالهم  بنتائج  لانتفاع  الائقين  األفراد 
العالم اآلخر، وهي هداية تختص بالمؤمنين الصالحين. 
يقول القرآن: َسَيْهِديِهْم َوُيْصِلُح َباَلُهْم)سورة محمد: 

آية٥(.

قال أمري املؤمنني: )َرْأُس التُّقى ُماَلَفُة اْلَوى(.قال أمري املؤمنني: )َرْأُس الّطاَعِة الرِّضـا(.

اإلنفاق عى غر املسلمن
يف القرآن الكريم

احللقة الثانية
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هذه اآلية جاءت بعد ذكر تضحية الشهداء في سبيل 
الله، واضح أن هذا النوع من الهداية ترتبط بتمتع هؤالء 

بثمار أعمالهم في اآلخرة.
تشكل  الهداية  من  األربعة  األنواع  هذه  أن  الواقع 
مراحل مختلفة متوالية لحقيقة واحدة، ففي البداية تكون 
ومنها  مخلوقاته،  الله  بها  يهدي  التي  التكوينية  الهداية 

اإلنسان الذي أودع فيه العقل والفكر والقوى األخرى.
يلي تلك الهداية هداية األنبياء والرسل الذين يهدون 
اإلرشاد  بمعنى  هنا  والهداية  الحق.  طريق  إلى  الناس 
مخلوقاته  الله  فيشمل  العمل  مرحلة  تأتي  ثم  والتبليغ. 
بتوفيقه فتتمهد لهم سبل وطرائق تسير عليها نحو التكامل. 
وهذه هي هداية التوفيق. وفي العالم اآلخر ينالون جزاء 

أعمالهم الصالحات.
هداية اإلرشاد والدعوة التي تشكل واحدا من أنواع 
الهداية األربعة هي من واجبات األنبياء واألئمة، وقسم 
ضمن  معظمه  يدخل  الطرق،  تمهيد  يتناول  مما  منها 
والباقي  واألئمة،  للنبياء  اإللهية  الحكومات  واجبات 

يختص بالله تعالى.
وعليه حيثما نجد في القرآن سلب الهداية عن أنبياء، 

فذلك ال يخص النوعين األولين. 
تأتي  ال  هداية  وهي   َيَشاُء َمْن  َيْهِدي  اللَه  َوَلِكنَّ 
أن  يمكن  ال  أنه  أي  حساب،  وال  حكمة  بدون  اعتباطًا 
يهدى بهذا ويحرم ذاك بغير سبب، فعلى اإلنسان أن يكون 

جدير بالهداية لكي ينالها ويستفيد منها.
أنه  وهي  أخرى،  حقيقة  اآلية  هذه  من  نستخلص 
يخاطب نبيه قائا: إذا ظهر بين المسلمين - بعد كل ذلك 
واألذى  والمن  بالرياء  المصحوب  اإلنفاق  من  التحذير 
فا  األمور،  بهذه  إنفاقهم  يلوثون  يزالون  ما  أفراد   -
يسؤك ذلك، إن واجبك هو بيان األحكام وتهيئة المناخ 
أن تجبرهم  أبدا  السليم، وليس من واجبك  االجتماعي 

على تجنب هذه األمور. وهذا التفسير ال يتنافى مع 
التفسير السابق، فكاهما محتمان.

أثر اإلنفاق في حياة المنفق:
َخْيٍر  ِمْن  ُتنِفُقوا  َوَما  تعالى:  قوله  في  ناحظ 
المنفقين  على  تعود  اإلنفاق  فوائد  أن   َفِلَنُفِسُكْم
اإلنساني،  العمل  هذا  نحو  تدفعهم  وبهذا  أنفسهم، 
علمه  لممارسة  حماسا  يزداد  اإلنسان  أن  وطبيعي 

حين يعلم أن منافع هذا العمل تعود إليه.
قد يبدو للوهلة األولى أن المنافع التي تعود على 
المنفق من إنفاقه هي ما يناله من ثواب في اآلخرة، 
أن  يتصور  أن  ينبغي  ال  ولكن  صحيح،  بالطبع  هذا 
في  منافع  له  إن  بل  فحسب،  أخروية  اإلنفاق  نتائج 

هذه الدنيا أيضا مادية ومعنوية.
واإلنسانية  البذل  روح  أن  هي  المعنوية  ففائدته 
في  وهذه  المنفق،  في  تتربى  واألخّوة  والتضحية 
اإلنسان  شخصية  تكامل  في  مؤثره  وسيلة  الواقع 

وتربيته.
أما فائدته المادية، فإن وجود أناس معدمين فقراء 
في مجتمع ما يكون سببا في أزمات اجتماعية خطرة 
قد تبتلع مبدأ الملكية نفسه في ثورتها، فا تبقي وال 

تذر.
هذا  ويزيل  الطبقية،  الفواصل  من  يقلل  اإلنفاق 
المجتمع،  في  األثرياء  األفراد  يهدد  الذي  الخطر 
المحرومة،  الطبقات  غضب  لهيب  يطفئ  فاإلنفاق 

ويقضي على روح االنتقام في نفوسهم.
حيث  من  المنفقين  لصالح  فاإلنفاق  هنا  من 
األهمية االجتماعية والسامة االقتصادية والجوانب 

المختلفة المادية والمعنوية.
)تفسير األمثل، السيد مكارم الشيرازي: ج٢، ص3٢٢ 

بتصرف(.

قال أمري املؤمنني: )َرْأُس التُّقى ُماَلَفُة اْلَوى(.
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َسْيِ  ِد ْبِن احْلُ مَّ َيى َعْن ُمَ ُد ْبُن َيْ مَّ ١- َعْن ُمَ
َعْن َعيِلِّ ْبِن َأْسَباٍط َعْن َأْسَباِط ْبِن َساِلٍ َقاَل: َسَأَله 
َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِهيَت وَأَنا َحاِضٌ َعْن َقْوِل اللَّ َعزَّ 
 وَكذلَِك َأْوَحْينا إَِلْيَك ُروحًا ِمْن َأْمِرنا : وَجلَّ
َعزَّ  اللَّ  َأْنَزَل  »ُمْنُذ  َفَقاَل:  آية٥٢(  الشورى:  )سورة 

إَِل  َصِعَد  َما   ٍد مَّ ُمَ َعىَل  وَح  الرُّ َذلَِك  وَجلَّ 
اَمِء وإِنَّه َلِفيَنا«. السَّ

ِد ْبِن ِعيَسى  مَّ ٢- َعْن َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَ
َقاَل  َبِصرٍي  َأِب  َعْن  ُمْسَكاَن  اْبِن  َعِن  ُيوُنَس  َعْن 
 : وَجلَّ َعزَّ  اللَّ  َقْوِل  َعْن    اللَّ َعْبِد  َأَبا  َسَأْلُت 
  وُح ِمْن َأْمِر َربِّ وِح ُقِل الرُّ َيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّ

ِمْن  َأْعَظُم  »َخْلٌق  َقاَل:  آية8٥(.  اإلرساء:  )سورة 

وُهَو    اللَّ َرُسوِل  َمَع  َكاَن  وِميَكائِيَل  ئِيَل  َجْبَ
ِة وُهَو ِمَن امْلََلُكوِت«. َمَع اأَلئِمَّ

َأِب ُعَمرْيٍ َعْن  اْبِن  َأبِيه َعِن  3- َعْن َعيِلٌّ َعْن 
َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل  َبِصرٍي  َأِب  َعْن  اِز  زَّ اْلَ وَب  َأيُّ َأِب 

ُقِل  وِح  الرُّ َعِن  َيْسَئُلوَنَك  َيُقوُل:    اللَّ َعْبِد 
َقاَل:  آية8٥(.  اإلرساء:  )سورة  َربِّ َأْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ
َمَع  َيُكْن  َلْ  وِميَكائِيَل  ئِيَل  َجْبَ ِمْن  َأْعَظُم  »َخْلٌق 
ِة  اأَلئِمَّ َمَع  وُهَو   ٍد مَّ ُمَ َغرْيِ  َمَض  ِمَّْن  َأَحٍد 

ُدُهْم وَلْيَس ُكلُّ َما ُطِلَب ُوِجَد«. ُيَسدِّ
َسْيِ  ِد ْبِن احْلُ مَّ َيى َعْن ُمَ ُد ْبُن َيْ مَّ 4- َعْن ُمَ
َسْيِ ْبِن َأِب اْلَعَاِء َعْن  َعْن َعيِلِّ ْبِن َأْسَباٍط َعِن احْلُ
 َسْعٍد اإِلْسَكاِف َقاَل: َأَتى َرُجٌل َأِمرَي امْلُْؤِمنَِي
ئِيَل؛ َفَقاَل َله َأِمرُي  وِح أَلْيَس ُهَو َجْبَ َيْسَأُله َعِن الرُّ
وُح  ئِيُل ِمَن امْلََائَِكِة والرُّ امْلُْؤِمنَِي: »َجْبَ
َله:  َفَقاَل  ُجِل  الرَّ َعىَل  َذلَِك  َر  َفَكرَّ ئِيَل«.  َجْبَ َغرْيُ 
وَح  َلَقْد ُقْلَت َعِظياًم ِمَن اْلَقْوِل َما َأَحٌد َيْزُعُم َأنَّ الرُّ
»إِنََّك   :امْلُْؤِمنَِي َأِمرُي  َله  َفَقاَل  ئِيَل.  َجْبَ َغرْيُ 
َتَعاَل  اللَّ  َيُقوُل  َاِل،  الضَّ َأْهِل  َعْن  َتْرِوي  َضالٌّ 
ُسْبحاَنه  َتْسَتْعِجُلوه  َفا  الل  َأْمُر  َأتى   :لَِنبِيِّه
 وِح بِالرُّ امْلَائَِكَة  ُل  ُيَنزِّ ُكوَن*  ُيْشِ َعامَّ  وَتعال 
امْلََائَِكِة  َغرْيُ  وُح  والرُّ  .)٢ آية١-  النحل:  )سورة 

َصَلَواُت اللَّ َعَلْيِهْم«.

ْدِق(.  قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِْسالِم ُلُزوُم الصِّ

وُح الَِّتي ُيَسدُِّد اللَّ الرُّ

َة ِبَها اأَلِئمَّ
الحلقة األولى

من أصول الكافي الشريف
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ياَسِة اْسِتْعماُل الرِّْفِق(.  قال أمري املؤمنني: )َرْأُس السِّ

الرح:
ُهَو  أَلْيَس  وِح  الرُّ َعِن  )َيْسَأُله  الراوي:  قال 
ئِيَل(. لعّل السؤال عن الروح يف قوله تعال:  َجْبَ
)سورة   اآلية ُروًحا...  إَِلْيَك  َأْوَحْيَنا  َوَكَذلَِك 

الشورى: آية٥٢(.

أن  السائل  العتقاد  للتقرير  واالستفهام 
الروح ليس إاّل جبئيل وقد بلغه تفسري هذا 
 فأجاب مستنكرًا  سائًا  فجاء  بغريه  الروح 
فهذا  ملك  وجبئيل  ملك  غري  الروح  هذا  بأن 
إطاق  أن  يرد  ال  هذا  فعىل  جبئيل  غري  الروح 
فكيف  شائع  صحيح   جبئيل عىل  الروح 
به  عال  غري  اليشء  عن  املستفهم  وأن   ينفيه

فكيف يتصّور منه الرد واملخالفة بعد البيان.
وَح  الرُّ َأنَّ  َيْزُعُم  َأَحٌد  »َما  الراوي:  قال  ثم 
الروح  أن  عىل  اتفقوا  يعني:  ئِيَل«.  َجْبَ َغرْيُ 
السائل  هذا  اّدعاه  ما  أقول:  جبئيل،  إاّل  ليس 
يف  اختلفوا  العلم  أهل  فإن  جهله  كامل  عىل  دّل 
فقيل:  متكثرة  أقوااًل خمتلفة  وقالوا  قدياًم  تفسريه 
إّنه  وقيل:  الباقية،  احلياة  إنه  وقيل:  القرآن،  إّنه 
إّنه خلق  وقيل:  إّنه ملك غريه،  وقيل:  جبئيل، 

كخلق بني آدم، وقيل غري ذلك.
َاِل«. هم  الضَّ َأْهِل  َعْن  »َتْرِوي   :فقال
 جبئيل إاّل  ليس  الروح  أن  يقولون  الذين 
بعد مّمد وال مستند  أحد  ينزل عىل  وإّنه ال 

هلذين القولي:
والعامة  الاصة  لروايات  خمالف  األّول: 

وأقوال أكثر علامئهم.

أن  الاصة  طريق  يف  ملا  خمالف  والثاين: 
 أبيها بعد  فاطمة  يأيت  كان   جبئيل
فساد  عىل  يدل  وّما  تراه،  ال  أهنا  إاّل  ويكّلمها 
الثاين ما ذكره اآلب وهو من أعاظم علامء العامة 
يف  كان  عابدًا  رجًا  أن  اإلكامل  إكامل  كتاب  يف 
املائكة  صوت  يسمع  وكان  أندلس  مسجد 
ويعلم نزوهلم فإذا جاز ذلك عندهم يف واحد من 
اأُلّمة فِلَم ل جيز نزول املائكة وجبئيل عىل أهل 

بيت نبّينا صلوات الل عليهم.
َأْمُر  َأتى   :لنبيه وجل  عز  الل  وقول 
 النبي أوعدهم  ملا  ون:  املفسِّ قال   .الل
الساعة  بقيام  أو  بدر  يوم  فعل  كام  بإهاكهم 
استعملوا ذلك استهزاًء وتكذيبًا وقالوا: إن صح 
ذلك خيلصنا أصنامنا عنه، فرّد عليهم جّل شأنه 
بقوله: َأتى َأْمُر الل، أي: أمره باهلاك أو قيام 
حتّقق  عىل  للداللة  باملايض  عنه  وعّب  الساعة، 
َتْسَتْعِجُلوه؛ ألنه الحق بكم وال  َفا  وقوعه 
نّزهه   ،ُكوَن ُيْشِ َعامَّ  وَتعال  ُسْبحاَنه  له:  مرّد 
أراد هبم  ما  يدفع عنهم  له رشيك  أن يكون  عن 

بنزول املائكة بالروح أي مصاحبي معه.
وهو  امْلََائَِكِة«.  َغرْيُ  وُح  »والرُّ  :وقوله
أن  من  السائل  توّهه  ما  بذلك  فاندفع  ظاهر 
الروح ليس غري جبئيل ويف بعض النسخ: 

»فالروح غري املائكة«. بالفاء وهو األظهر.
الل  بحول  القادم  العدد  تبقى يف  ما  ونكمل 

وقوته.



مســاجدنــا

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ 12

جامع الوزير
في بغداد

ْدُق(. ْدِق(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِمْياِن الصِّ ْكَمِة ُلُزوُم الصِّ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِ

ــرة  ــاجدها ظاه ــداد ومس ــع بغ جوام
ــا  ــار هل ــة مشــهودة هــي أّن خيت ــارزة، وحال ب
أمجــل البقــع مــن املدينــة، ويف الغالــب تقــع 
ــرى  ــن ُأخ ــة، أو يف أماك ــاطئ دجل ــىل ش ع
ــّد  ــر ُيع ــع الوزي ــازة، وجام ــة مت ذات منزل
ــًا  ــة مط ــداد القديم ــع بغ ــب جوام ــن اك م

ــة. ــر دجل ــىل هن ع

موقع اجلامع:
ــوق  ــب س ــر يف قل ــع الوزي ــع جام يق
ــي،  ــوق املتنب ــن س ــرب م ــي، بالق الساج
ويضيــف للســوق مجاليــة بــام يتميــز بــه مــن 
زخرفــة فنيــة يف العــامرة، ومجاليــة يف البنــاء، 
بابــه الشــبي مــاط بالطابــوق األصفــر 
ومزجــج بــاألزرق، وحــي تلــج البنــاء 
تعتقــد بأنــك ســتكون أمــام مبنــى ال تتجاوز 
ــات  ــن املح ــل م ــاحة أي م ــاحته مس مس
ــل  ــك داخ ــأ بأن ــى تتفاج ــه، حت ــي حتيط الت
ــن ١000  ــر م ــل إل اكث ــعة تص ــة واس باح
ــارف  ــه بالزخ ــدران مزين ــع، وج ــر مرب م
ــك أمــام حتفــة  ــي توحــي بان ــات الت والكتاب

ــر(. ــع )الوزي ــي جام ــادرة ه ــة ن أثري
ـــح  ـــوان صال ـــم عل ـــيد قاس ـــول الس يق
ـــىل  ـــر ع ـــع الوزي ـــي جام ـــع: ُبن ـــؤذن اجلام م
ـــة  ـــة أو خيالي ـــون حقيقي ـــد تك ـــة ق ـــر قص أث
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ْدُق(. ْدِق(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِمْياِن الصِّ ْكَمِة ُلُزوُم الصِّ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِ

ـــخ،  ـــب التاري ـــدون يف كت ـــا م ـــود إل م ـــذا يع وه
ـــر  ـــة هن ـــىل ضف ـــُفن ع ـــرق ُس ـــي غ ـــة حتك القص
ــُت  ــع، عملـ ــذا اجلامـ ــاء هـ ــة أدت إل بنـ دجلـ
ــًا. هـــذا  فيـــه قبـــل اكثـــر مـــن عشيـــن عامـ
اجلامـــع لـــه خصوصيـــة يف مجاليـــة البنـــاء 
ـــد  ـــو يع ـــادر، وه ـــي الن ـــامري الفن ـــراز املع والط
ـــراق،  ـــة يف الع ـــع تارخيي ـــشة جوام ـــل ع ـــن أمج م
ـــاء،  ـــه شـــجرة للســـدر، عمرهـــا مـــن عمـــر البن في
ــم يف  ــل وترميـ ــات تأهيـ ــع عمليـ ــال اجلامـ نـ
ـــوم  ـــن أّن نق ـــايض، وال يمك ـــرن امل ـــات الق ثامنيني
ـــرة  ـــودة إل دائ ـــم اآلن إاّل بالع ـــة ترمي ـــأي عملي ب

الـــراث.

مساحة وشكل البناء:
ُشـــّيد املســـجد بمســـاحة تصـــل إل 
)١000م٢( وفيـــه مكانـــي للصـــاة الصيفـــي 
لـــــ)330( شـــخص، والشـــتوي يســـع  يســـع 
ـــع  ـــد يق ـــان، واح ـــه باب ـــخص، ل لـــــ)٥00( ش
ـــوق  ـــىل س ـــر ع ـــهداء واآلخ ـــس الش ـــل ج مقاب
الساجـــي، وهـــو البـــاب الرئيـــي، ويعتـــب 
ــداد؛  ــة يف بغـ ــة واألثريـ ــع املهمـ ــن اجلوامـ مـ
لكونـــه واحـــد مـــن سلســـة أبنيـــة مهمـــة 
تقـــع عـــىل ضفـــاف دجلـــة وتعـــود للفـــرات 

الســـلجوقية والعباســـية والعثامنيـــة.

املِْئَذنة والقبة:
مغلفـة  بصليـة  وُقّبـة  مئذنـة  عـىل  يتـوي 
بالقرميـد املزجـج والرخـام، ومـن الداخـل فيـه 
زخـارف عبـارة عـن حنايـا ومقرنصـات مزينـة 
بأيـات قرآنيـة وزخـارف نباتيـة، ابـدع املعـامري 
العراقـي واملهنـدس وحتـى البنـاء يف إنجـاز هذه 
التحفـة التارخييـة. ويؤكد املؤرخ ممـود اآللويس 
)١9٥٢م(  عـام  اهنـار  قـد  كان  اجلامـع  هـذا  إن 
فقامـت مديريـة األوقـاف ببنائـه عـام )١9٥7م( 
بـذات التصميـم والزخرفـة، وكانـت تصـدر منه 
وتـوال  اإلسـامية(،  )الثقافـة  ُتسـمى  صحيفـة 
ألنـه  والطبـاء؛  األئمـة  مـن  عـدد  إدارتـه  عـىل 
مركـز فكـري ُأقيـم يف منطقة معروفـة ببيع الكتب 
وتـداول األفكار واملقاهـي التارخييـة، وهو واحد 

مـن عـشة جوامـع مهمـة ونـادرة.  
وقـد قـوي هـذا اجلامع عـىل مـّر العصور، 
وثبـت عـىل كل الدهـور ول خيتلـف وضعـه، إاّل 
أّنـه يف أيامنـا األخـرية أصابـه الـراب، فبقى مدة 
طويلـة مهمـًا، وقـد أخرجـت وزارة األوقـاف 
مـن فنائـه الرحـب سـوقًا توفـريًا للامل، كـام أخذ 
قسـم كبـري منـه للشـارع بسـبب توسـيع )اجلـس 
القديـم( يف سـنة )١939م( حيـث نصـب جمـددًا 
وُيدعـى اليـوم )جـس الشـهداء( ففقـد سـمعته، 

وال يـزال موقعـه متـازًا.
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آداب المساكن )البيوت( في اإلسالم             الحلقة الثانية

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ

اآلداب  من  مجلة  عن  السابق  العدد  يف  تكلمنا 
الاصة بآداب املسكن، ووصل بنا املقام إل ما ييل:

يدعو  وليمًة  الدار  صاحُب  يصنع  أْن   -١١
املؤمني هلا، فقد نقل الشيخ الصدوق َعْن ُموَسى 
ُل، َقاَل: َرُسوُل  ْبِن َبْكٍر َقاَل، َقاَل: َأُبو احْلََسِن اأْلَوَّ
الِل: »اَل َولِيَمَة إاِلَّ يِف َخٍْس يِف ُعْرٍس َأْو ُخْرٍس َأْو 
ا اْلُعْرُس َفالتَّْزِويُج َو اْلُْرُس  ِعَذاٍر َأْو ِوَكاٍر َأْو ِرَكاٍز َفَأمَّ
ي  ُجُل َيْشَرِ َتاُن َو اْلِوَكاُر الرَّ النَِّفاُس بِاْلَوَلِد َو اْلِعَذاُر اْلِ
الشيخ  َة«)الصال،  َمكَّ ِمْن  َيْقَدُم  ِذي  الَّ َكاُز  الرِّ َو  اَر  الدَّ

الصدوق: ص3١3(.

إلقامة  املنزل  يف  مكان  جيعل  أن  يستحب   -١٢
جمالس القرآن والذكر والعبادة والصاة وإقامة جمالس 
فضائل  وذكر   الشهيد احلسي  لإلمام  العزاء 
به  جيمع  مكان  وجتهيز   ،البيت أهل  ومصائب 
من  وذلك  وأخرى  فرة  بي  أقرباءه  املنزل  صاحب 

صلة الرحم.
١3- يكره جعل الكلب والتامثيل داخل البيوت، 

قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِْحساِن اْلِْحساُن ِإىل امْلُؤِمننَي(. 

عبد  أب  عن  مروان،  بن  ممد  عن  مسكان  ابن  فعن 
َأَتايِن  ِئيَل  َجْبَ إِنَّ   ِالل َرُسوُل  »َقاَل  قال:   الل
َواَل  َكْلٌب،  فِيِه  َبْيتًا  َنْدُخُل  اَل  امْلََاِئَكِة  َمْعَشَ  ا  إِنَّ َفَقاَل: 
الكليني:  الشيخ  فِيِه«)الكايف،  ُيَباُل  إَِناٌء  َواَل  َجَسٍد،  ِتَْثاُل 

ج3، ص393(. 

ورسوم  نقوش  عليها  التي  بالفرش  بأس  وال 
 ذوات األرواح. ويف رواية أخرى عن أب جعفر
َنْدُخُل  اَل  ا  إِنَّ اللَ،  َرُسوَل  َيا   :جبئيل »قال  قال: 
فِيه  َبْيتًا  واَل  فِيه  ُيَباُل  َبْيتًا  واَل  إِْنَساٍن  ُصوَرُة  فِيه  َبْيتًا 

َكْلٌب« )الكايف، الشيخ الكليني: ج3، ص397(.
ويستثنى من ذلك أيضًا أهل القاصية -البعيدين 
عن املدينة- فعن السكوين، عن أب عبد الل: »أنَّ 
َكْلٍب  يِف  الَقاِصيَِّة  أِلَهِل  َرَخَص   الل َرُسوَل 

َيَتِخُذوَنُه«)الكايف، الشيخ الكليني: ج6، ص٥٥3(.
١4- ال بأس باملجسم من غري ذوات األرواح، 
الشجر والشمس والقمر، فعن محاد بن عيسى،  مثل 
عن حريز بن عبد الل، عن ممد بن مسلم قال: سألت 
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أبا عبد الل عن تاثيل الشجر والشمس والقمر، 
َيُكْن َشيئًا ِمْن احلََيواِن«( )وسائل  َلْ  فقال: »ال َبأَس َما 

الشيعة، احلر العاميل: ج٥، ص307(.

 عن سامعة، عن أب بصري، عن أب عبد الل
التامثيل  فيه  يكون  والبساط  الوسادة  عن  سألته  قال: 
التامثيل،  قلت:  الَبيت،  يف  َيُكوُن  بِِه  َبأَس  »ال  فقال: 
فقال: ُكُل َشٍء ُيوطُِأ َفا َبأَس بِِه« )وسائل الشيعة، احلر 

العاميل: ج٥، ص308(.

قراءة:  البيت  من  الروج  عن  يستحب   -١٥
)اآليات من آل عمران، وآية الكريس، وإنا أنزلناه وأم 
إذا  أحدكم  »وليقرأ   :عيل اإلمام  فعن  الكتاب(، 
الكريس،  وآية  آل عمران،  اآليات من  بيته  من  خرج 
وإنا أنزلناه وأم الكتاب فإن فيها قضاء حوائج الدنيا 
ج١0،  املجلي:  العامة  األنوار،  واآلخرة«)بحار 
عمران  آل  من  اآليات  املصادر  بعض  ويف  ص١0١(. 

َواْختَِاِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  إِنَّ  هي: 
ُتِْلُف  اَل  إِنََّك  قوله:  إل   َوالنََّهاِر ْيِل  اللَّ

امْلِيَعاَد)سورة آل عمران: آية١90- ١94(.
جعفر  أب  عن  املنزل:  من  الروج  أدعية   -١6
داره:  باب  من  خيرج  حي  قال  »من  قال:   الباقر
اليوم  هذا  رش  من  الل  مائكة  به  عاذت  بام  )أعوذ 
نفي  يعد، من رش  ل  إذا غابت شمسه  الذي  اجلديد 
من  رش  ومن  الشياطي،  رش  ومن  غريي،  رش  ومن 
رش  ومن  واإلنس.  اجلن  رش  ومن  الل  ألولياء  نصب 
السباع واهلوام ورش ركوب املحارم كلها، أجري نفي 
بالل، من كل سوء(، إال غفر الل له، وتاب عليه وكفاه 
)بحار  الش«  من  وعصمه  السوء  عن  وحجزه  املهم 

األنوار، العامة املجلي: ج73، ص٢40(.

يقول:  خرج  إذا   الصادق اإلمام  كان 
»اللهم خرجت إليك ولك أسلمت وبك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت اللهم بارك يل يف يومي 
هذا وارزقني قّوته ونرصه وفتحه وظهوره وهداه 
الل  فيه، بسم  ما  وبركته، وارصف عني رشه ورش 
إين  اللهم  العاملي،  رب  لل  واحلمد  أكب  والل 
وإذا  به،  وانفعني  خروجي  يف  يل  فبارك  خرجت 
العامة  األنوار،  )بحار  ذلك«  مثل  قال  منزله  دخل 

املجلي: ج73، ص٢40(.

فقل:  منزلك  من  خرجت  »إذا   :وعنه
)بسم اهلل توكلت عى اهلل وال حول وال قوة إال باهلل 
اللهم إين أسألك خر ما خرجت له وأعوذ بك من 
فضلك  من  عّي  أوسع  اللهم  له  خرجت  ما  رش 
وأمتم عّي نعمتك واستعملني يف طاعتك، واجعل 
ومّلة  مّلتك  عى  وتوفني  عندك،  فيام  رغبتي 
العامة املجلي: ج73،  رسولك(« )بحار األنوار، 

ص٢40(.

املنزل:  دخول  عند  السام  استحباب   -١7
منزله  أحدكم  دخل  »إذا   :املؤمني أمري  قال 
ل  فإن  عليكم(،  )السام  يقول:  أهله  عىل  فليسلم 
يكن له أهل فليقل السام علينا من ربنا، وليقرأ قل 
الفقر«  ينفي  فإنه  منزله  يدخل  حي  أحد  الل  هو 

)الصال، الشيخ الصدوق: ص6٢6(.

وهنالك آداب أخرى ل نذكرها جتنبًا لإلطالة 
فراجع.

َمِع(.  قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلَوَرِع َتْرُك الطَّ



Qاألخالق عند أمري املؤمنني

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ16

الل جـــل وعـــا فـــرض الفرائـــض وألـــزم 
 ـــوَل ُس ـــوا الرَّ ـــوا اللَ َوَأطِيُع ـــال: َوَأطِيُع ـــا ق بفعله
َوَأِقيُمـــوا  وقـــال:  آيـــة9٢(،  املائـــدة:  )ســـورة 

َكاَة)ســـورة البقـــرة: آيـــة43( إل  ـــَاَة َوآُتـــوا الزَّ الصَّ
غـــري هـــذا مـــن اآليـــات الكريمـــة.

وحـــد حـــدوًدا فـــا جيـــوز تعّدهيـــا، قـــال 
ـــورة  ـــَا َتْعَتُدوَها)س ـــُدوُد الِل َف ـــَك ُح ـــال: تِْل تع
ــا بـــّي ســـبحانه، فـــا  البقـــرة: آيـــة٢٢9( عـــىل مـ

تتعـــّدوا احلـــدود يف الصـــاة، وال يف الصـــوم، وال 
يف الـــزكاة، وال يف احلـــج، وال يف غريهـــا، و جيـــب 
ــص،  ــزاد وال ينقـ ــدود ال يـ ــد احلـ ــوف عنـ الوقـ
وحـــرم أشـــياء فـــا جيـــوز انتهاكهـــا كالزنـــا 
ــم  ــة الرحـ ــن وقطيعـ ــوق الوالديـ ــر وعقـ والمـ
ــوز  ــا، ال جيـ ــذر منهـ ــا جيـــب احلـ ــا وغريهـ والربـ
ـــري  ـــا غ ـــة لن ـــياء رمح ـــن أش ـــكت ع ـــا، وس انتهاكه
نســـيان، فـــا ينبغـــي البحـــث عنهـــا كـــام قـــال 
جـــل وعـــا: اَل َتْســـَأُلوا َعـــْن َأْشـــَياَء إِْن ُتْبـــَد 
ـــكت الل  ـــة١0١( فس ـــدة: آي ـــورة املائ ـــْم َتُسْؤُكْم)س َلُك
ـــا  ـــا، ف ـــه علين ـــا، ول يرم ـــا علين ـــا، ول يفرضه عنه

حاجـــة إل البحـــث عنـــه.
 ـــّي أمـــري املؤمنـــي ففـــي هـــذه احلكمـــة ب
ــا، إذ  ــزام هبـ ــا االلتـ ــة يعوزنـ ــاط مهمـ ــدة نقـ عـ

َدع(. نُُّب اْلُ ْكَمِة َتَ ِّق(.  قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِ قِّ َوطاَعُة اْلُ ْكَمِة ُلُزوُم اْلَ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِ

َفَا  َلُكْم ُحُدودًا  َفَا ُتَضيُِّعوَها، َوَحدَّ  َفَرائَِض  َعَلْيُكُم  َض  اْفَرَ )إِنَّ الَل 
اُكْم َعْن َأْشَياَء َفَا َتْنَتِهُكوَها َوَسَكَت َلُكْم َعْن َأْشَياَء َوَلْ  َتْعَتُدوَها، َوهَنَ

ُفوَها(  َيَدْعَها نِْسَيانًا َفَا َتَتَكلَّ

قال أمري املؤمنني

نهج البالغة، تحقيق صالح: ص487

الكثـــري يســـأل عـــاّم وراء التكليـــف الشعـــي، أو 
ـــر  ـــميها األم ـــة بقس ـــكام إهلّي ـــذ أح ـــاهل يف تنفي يتس

والنهـــي. 
ــي  ــىل املوجهـ ــريًا عـ ــق كثـ ــر يشـ ــو أمـ وهـ
ــات  ــن التعلـ ــو مـ ــيء جلـ ــافة وهيـ ــد املسـ إذ يبعـ
ـــة  ـــر، باألهي ـــاع باألث ـــدم االقتن ـــا كع ـــة يف ذاهت العليل
ـــه  ـــا يدرك ـــذا م ـــا، وه ـــبب وغريه ـــدوى، بالس واجل
خطـــة  خيـــّرب  فإنـــه  املوجهـــون  املصلحـــون 
ـــدرات  ـــل الق ـــاد، ويعّط ـــاج اإلرش ـــاح ومنه اإلص
املتهيئـــة لذلـــك، وعندئـــٍذ تنحـــرف املســـرية عـــن 
ــة ال تكتســـب  ــا األســـاس إل فـــروع جانبيـ خطهـ

أهيـــة بـــل هـــي مـــن صـــوارف الشـــيطان. 
 فلهـــذا ونحـــوه دعانـــا أمـــري املؤمنـــي
ــىل  ــري عـ ــات والسـ ــم والتوجيهـ ــزام بالتعاليـ لالتـ
ــع  ــرك التطلـ ــا، وتـ ــامم بتنفيذهـ ــا، واالهتـ منهاجهـ
ــبًا  ــو كان مناسـ ــه لـ ــل؛ ألنـ ــن العمـ ــد مـ إل املزيـ
ــال  ــاموات واألرض، العـ ــق السـ ــه خالـ ــا أغفلـ ملـ

ــزه شء.  ــذي ال يعجـ ــات، الـ ــر والفيـ بالسائـ
فأمـــا إذ اســـكت عنـــه ول يكلـــف بـــه فـــام 
ـــا  ـــي ال تدركه ـــة الت ـــة واحلكم ـــق املصلح ـــو إاّل وف ه
ــا لســـبب  ــام كانـــت قواهـ عقـــول املخلوقـــي مهـ
ـــه،  ـــة ل ـــا خملوق ـــول وأصحاهب ـــدًا ألن العق ـــيط ج بس
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ـــىل  ـــة ع ـــدرة والقابلي ـــا الق ـــودع فيه ـــا، وامل ـــد هل ـــو املوج فه
ـــذ  ـــوى إدراكًا وأنف ـــع - أق ـــو - بالطب ـــداع فه ـــري واإلب التفك
ــٍذ  ــب بعدئـ ــا موجـ ــم، فـ ــم وأعلـ ــزم وأحكـ ــًا وأحـ رأيـ
ـــا،  ـــة ُعلي ـــة ملصلح ـــور مروك ـــن أم ـــار ع ـــؤال واالستفس للس
ـــار  ـــر واالنزج ـــال األوام ـــو امتث ـــه نح ـــب التوج ـــام الواج وإن
ـــة  ـــن وجه ـــّي م ـــا ل يب ـــرض مل ـــدم التع ـــي، وع ـــن النواه ع
تشيعيـــة، فـــان التشيـــع القائـــم يغطـــي مســـاحة عمـــر 
اإلنســـان ووقتـــه، فقـــد ُبرمـــج وفـــق املناســـب حلـــال كل 
ــة  ــان ومـــكان وفئـ ــرد بحســـب اختـــاف جنـــس وزمـ فـ

وحالـــة كل إنســـان بـــام للكلمـــة مـــن شـــمولية. 
ـــان:  ـــادق الرس ـــيد ص ـــيل، الس ـــام ع ـــاق اإلم ـــر: أخ أنظ

ج١، ص١0٥.

ِّق(.   قِّ َوطاَعُة اْلُ ْكَمِة ُلُزوُم اْلَ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِ



عقـائــدنــا

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ18

الحلقة الثانيةعقيدتنا في عدل اهلل عز وجل

نعتقده يف عدل  ما  بيان  السابق  العدد  تقدم يف 
الل تعال، واآلن نبي ما يعتقده اآلخرون يف ذلك، 
الفرق  من   - األشاعرة  اختلفت  املطلب  هذا  ويف 
أن  يصح  وقالوا:  املسلمي  بقية  عن   - اإلسامية 
قبح يف  يوجد  النار وال  املطيع  الل عز وجل  يدخل 
ذلك؛ ألن املخلوقات كلها ملك لل عز وجل، ومن 

حق املالك أن يفعل بملكه ما يشاء. 
)اللمع(  كتابه  يف  األشعري  احلسن  أبو  قال 
ما  كل  أن  عىل  )الدليل  السابع:  الباب   ،١١6 ص 
فعله )تعال( فله فعله: أنه املالك القاهر الذي ليس 

بمملوك... فإذا كان هذا هكذا ل يقبح منه شء(.
اليشء  ملكية  أن  وغريه  األشعري  فات  ولكن 
املوازين  خاف  به  الترصف  حق  امتاك  تعني  ال 
يلقي  من  يذمون  العقاء  جتد  هنا  ومن  واحلكمة؛ 
مع  سفيها  ويعتبونه  سبب،  با  البحر  يف  أمواله 

علمهم باملكيته هلذه األموال. 
وقدرته  شء  لكل  مالكيته  رغم  سبحانه  والل 
عىل كل شء، إال أن أفعاله ال ترج عن إطار احلكمة 

واملوازين الصحيحة، هلذا تراه سبحانه ينزه ساحته 
عن فعل القبيح الذي يكون عىل خاف املوازين.

اْلُقَرى  لُِيْهِلَك  َربَُّك  َكاَن  َوَما  تعال:  يقول 
بُِظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن)سورة هود: آية١7(.

األشاعرة  تفسري  بسبب  أي   - السبب  هلذا 
أهل  أتباع  وقف   - لواقعه  منافية  بصورة  للعدل 
عن  ودافعوا  التفسري  هذا  أمام  بقوة   البيت
العدل اإلهلي بمنهجية علمية عالية حتى سموا هم 
واملعتزلة بالعدلية، وجعلوا العدل أصا من أصول 

مذهبهم.
من  أصا  العدل  جلعل  آخر  سبب  وهناك 
األصول عند الشيعة اإلمامية، وهو: أنه بالعدل يتم 
النبوة  إثبات  يمكن  ال  العدل  دون  ومن  التوحيد، 

واإلمامة واملعاد.
األصل  هذا  أن  )إعلم   :احليل العامة  قال 
اإلسامية،  القواعد  عليه  تبتني  عظيم  -العدل- 
بل األحكام الدينية مطلقًا، وبدونه ال يتم شء من 

األديان()هنج احلق: ص7٢(.
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توضيح ذلك: 
1- الصلة بن العدل والنبوة:

العدل اإلهلي هو الذي يقتيض: 
ودين  باهلدى  واألنبياء  الرسل  إرسال  أوالً: 

احلق. 
ثانيًا: وثوق الناس هبؤالء األنبياء واالطمئنان 
عىل  دليل  املعجزات  من  به  جاءوا  ما  وأن  إليهم، 
صدق نبوهتم وإال - إذا ل يكن هناك عدل باملعنى 
الذي يعني التنزه عن فعل القبيح وعدم اإلخال 

بالواجب - ألمكن القول: 
أوالً: أن الل قد ال يرسل أحدًا من رسله إل 
العباد، ويركهم هًا با نبوة وال هداة، ثم يفعل 

فيهم ما يشاء، فيبطل أصل النبوة.
األشاعرة  قول  حسب   - وجل  عز  لل  ثانيًا: 
ذلك،  يف  قبح  وال  باملعجزة  الكاذب  يمد  أن   -
الصادق  معرفة  الناس  عىل   - حينئٍذ   - فيستحيل 
النبوة من  باب  فينسد  األمر،  الكاذب يف هذا  من 

أساس.
2- العاقة بن العدل واإلمامة:

الرسل  إرسال  اإلهلية  احلكمة  تقتيض  كام 
سبحانه  حكمته  تقتيض  كذلك  األنبياء،  وبعث 
بعد  الدين  عىل  للحفاظ  اهلداة  األئمة  تنصيب 
رسول الل من حتريف الغالي وانتحال املبطلي 

وتأويل اجلاهلي.
الوارد  الصحيح  احلديث  ذلك  إل  يشري  كام 
خلف  كل  من  العلم  هذا  »يمل   :النبي عن 
وانتحال  الغالي،  حتريف  عنه  ينفون  عدول 
ج١،  املصابيح:  اجلاهلي«)مشكاة  وتأويل  املبطلي، 

ص٥3(.

الذين  هم  الغالي:  حتريف  من  واملراد 
يتجاوزون املعنى املراد يف الدين فيحرفونه عن 

جهته، من غا يغلو إذا جاوز احلد.
الذين  هم  الذين  هم  املبطلي،  وانتحال 
به  لينرصوا  العلم  من  هلم  ليس  ما  يدعون 
ليكشفوا  اهلداة  األئمة  هلم  فيتصدى  باطلهم 

زيف دعواهم.
ولوال العدل اإلهلي جلاز لل أن يرك األمة 
يرشدوهنم  هداة  أئمة  با   الل رسول  بعد 
فيستمر  فيه  خيتلفون  فيام  والصواب  احلق  إل 

الضال إل يوم القيامة!!
3- الصلة بن العدل واملعاد:

يقتيض  الذي  هو  اإلهلي  العدل  إن 
والوعيد  )الثواب(  الوعد  إل  االطمئنان 
الكريم  القرآن  الذي جاء يف  اإلهلي  )العقاب( 

والذي يتم فيه إثابة املحسن وعقوبة امليء.
القول  اإلهلي ألمكن  العدل  ثبوت  ولوال 
بعدم وجود معاد أصًا، أو يكون هناك معاد، 
يلقي  أن  فله  يشاء،  ما  فيه  يترصف  الل  ولكن 
األنبياء يف النار ويدخل الطغاة اجلنة، وال قبح 
الذي  والوعيد  الوعد  يبطل  وبذلك  ذلك،  يف 
جاء يف القرآن الكريم، بل يبطل صدق القرآن 

كله وينتفي الدين باملرة.
اإلهلي،  العدل  أهية  تعرف  تقدم  وبام 
وأهية جعله أصا من أصول الدين واملذهب 

عند الشيعة اإلمامية.

ْدِق(. ْلِق َوالتََّحلِّي ِبالصِّ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِمْياِن ُحْسُن اْلُ
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اإلرادة اإلهليـة، وحتـّول القـوة والسـلطان مـن أيـدي 
الظاملـي املسـتكبين إل أيدي الصاحلي املسـتضعفي.

وقـد تكـرر هـذا االنقـاب الكـوين يف التاريـخ، 
ومـن ذلـك مـا حـدث يف تاريـخ بنـي إرسائيـل عندما 

اسـتكب فرعـون وأفسـد يف األرض.
يقـول تعـال: ﴿إِنَّ فِْرَعْوَن َعـا يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل 
ـُح َأْبناَءُهـْم  َأْهَلهـا ِشـَيعًا َيْسـَتْضِعُف طاِئَفـًة ِمنُْهـْم ُيَذبِّ
امْلُْفِسديَن﴾)سـورة  ِمـَن  كاَن  إِنَّـُه  نِسـاَءُهْم  َوَيْسـَتْحيي  

آية4(. القصـص: 

وهـذه هـي احلتميـة األول، وهـي انقـاب القـوة 
مـن املسـتكبين الظاملـي إل املسـتضعفي الصاحلـي، 
والقـوة  واملواقـع،  القيـم،  يف  شـامل  انقـاب  وهـو 

والسـيادة، وهـي ُسـنَّة مـن ُسـنن الل احلتميـة.
هـذا  يقـود  الـذي  أّن  هـي  الثانيبة:  والقضيبة 
 املهـدي اإلمـام  هـو  الشـامل،  الكـوين  االنقـاب 
مـن ذرية رسـول الل، وقد وردت يف ذلـك روايات 

التواتـر. حـّد  بلغـت  صحيحـة 
وهـذه هـي القضيـة الثانيـة التـي يقّررهـا احلديث 
النبـوي، ويّتفـق عليهـا املسـلمون، كـام كانـت القضية 
األول حكـم القـرآن الشيف، وليس يف هذا شـك وال 

ذاك.
وقـد بلغـت أحاديـث اإلمـام املهدي حـّدًا ال 

فيه. للتشـكيك  مـكان 
املهـدي  اإلمـام  أّن  فهـي  الثالثبة:  القضيبة  أّمبا 
املنتظـر الـذي أخـب عنـه رسـول الل هـو ممد 
بـن احلسـن العسـكري بن عـيل اهلادي، ولد سـنة 
٢٥٥ هــ بسـامراء، ثـم غّيبـه الل تعـال، وهـو الـذي 
الظلـم،  مـن  النـاس  إلنقـاذ  يشـاء  حيـث  الل  يرسـله 

االنقالب الكوني الشامل 
الذي يشير إليه القرآن 

الكريم

بـــي أيدينـــا هنـــا ثـــاث قضايـــا، يتلـــو 
بعضهـــا بعضـــًا.

القضيبة األوىل: االنقـاب الكوين الشـامل 
الـذي يشـري إليـه القـرآن يف أكثر مـن موقع:

يقول تعـال: ﴿َوَعـَد اللُ الَّذيَن آَمنُـوا ِمنُْكْم 
اأْلَْرِض  يِف  َلَيْسـَتْخِلَفنَُّهْم  احِلـاِت  الصَّ َوَعِمُلـوا 
نَـنَّ هَلُْم  َكـاَم اْسـَتْخَلَف الَّذيـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلُيَمكِّ
َلنَُّهـْم ِمـْن َبْعـِد  ـِذي اْرَتـض  هَلُـْم َوَلُيَبدِّ دينَُهـُم الَّ

َخْوفِِهـْم َأْمنـًا﴾ )سـورة النـور: آية٥٥(.
ويقول تعـال: ﴿َوُنريـُد َأْن َنُمنَّ َعـىَل الَّذيَن 
ًة َوَنْجَعَلُهُم  اْسـُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
َوُنـِرَي  اأْلَْرِض  يِف  هَلُـْم  ـَن  َوُنَمكِّ  * اْلواِرثـَي 
كاُنـوا  مـا  ِمنُْهـْم  َوُجنُوَدُهـا  َوهامـاَن  فِْرَعـْوَن 

.)6 آيـة٥-  القصـص:  )سـورة  َيْـَذُروَن﴾ 
ُبـوِر ِمْن َبْعِد  قال تعـال: ﴿َوَلَقـْد َكَتْبنا يِف الزَّ
احِلُـوَن﴾  الصَّ ِعبـاِدَي  َيِرُثهـا  اأْلَْرَض  َأنَّ  ْكـِر  الذِّ

)سـورة األنبيـاء: آية١0٥(.

يتحّكـم  عندمـا  االنقـاب  هـذا  ويتـّم 
ويسـتضعفون  النـاس  حيـاة  يف  املسـتكبون 
وعقوهلـم  قيمهـم  النـاس  ويسـلبون  الل،  عبـاد 
وضامئرهم ويشـيعون الفسـاد يف حياهتم، وتصل 
تتدخـل  عندئـذ  مسـدود،  طريـق  إل  البشيـة 

ياَنُة(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلُكْفِر اْلِ

الشيخ حممد مهدي اآلصفي
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وإزالـة الـشك مـن عـىل وجـه األرض، وتقريـر 
التوحيـد وعبوديـة اإلنسـان لل، وحتكيـم رشيعـة 
الل وحـدوده يف حيـاة النـاس، وهـو الـذي يقـود 
هذا االنقاب الكوين الشـامل الواسـع، يف انتقال 
القـوة مـن الطبقـة املرفـة املسـتكبة الفاسـدة إل 
َنُمـنَّ  َأْن  ﴿َوُنريـُد  املسـتضعفة  الصاحلـة  الطبقـة 
َوَنْجَعَلُهـْم  اأْلَْرِض  يِف  اْسـُتْضِعُفوا  الَّذيـَن  َعـىَل 
ـًة َوَنْجَعَلُهُم اْلواِرثَي﴾ )سـورة القصص: آية٥(. َأِئمَّ
 وقـد تواتـرت الروايـة عن أهـل البيت
بـه  بـّش  الـذي   املنتظـر املهـدي  بـأّن اإلمـام 
 ،هـو ابن احلسـن العسـكري رسـول الل
البيـت، وحديثنـا  أهـل  والثـاين عـش مـن 

يرّكـز حـول هـذه النقطـة بالـذات.
الذيـن  أولئـك  البحـث  هـذا  يف  وخماطبنـا 
 ،البيـت أهـل  حديـث  بحجيـة  يؤمنـون 
ويبحثـون عـن أدلة كافيـة وواضحـة ورصية يف 
اإلثبـات العلمـي ملـا يدعيـه اإلماميـة مـن تعيـي 

.املنتظـر املهـدي  وتشـخيص 
اإلماميـة  الشـيعة  بـي  االختـاف  فـإّن 
أصـل  يف  ليـس  اإلسـامية  الفـرق  سـائر  وبـي 
إالّ   - جممعـون  فاملسـلمون  )املهدويـة(،  قضيـة 
مـن شـّذ منهـم - يف اإليـامن بـأّن الل تعـال قـد 
اّدخـر اإلمـام املهـدي مـن أهـل بيت رسـول 
الكـوين  ولانقـاب  البشيـة  إلنقـاذ   الل
الكبـري يف حيـاة النـاس... ليـس يف ذلـك شـك، 
والروايـات النبويـة يف ذلـك صحيحـة ومتواترة، 
وإّنـام الاف بـي الشـيعة اإلماميـة وغريهم من 

فقـط. والتعيـي  التشـخيص  يف  املسـلمي 

واحـدًا  قـوالً  يذهبـون  اإلماميـة  الشـيعة  فـإّن 
بـن  ممـد  هـو   املنتظـر املهـدي  اإلمـام  أّن  إل 
املولـود   اهلـادي عـيل  بـن  العسـكري  احلسـن 
سـنة ٢٥٥هــ، وقد غّيبـه الل تعـال حلكمـة يعرفها، 
وهـو الـذي اّدخـره الل تعال لنجـاة البشيـة، وبّش 
بـه النبـي والكتـب اإلهلية مـن قبل، بينـام يذهب 
اآلخـرون -أي غـري الشـيعة- إل أّن املهـدي الـذي 
بـّش بـه رسـول الل ل يولـد بعـد، أو أّنـه ولـد يف 

قريب. عهـد 
إثبـات  عـىل  هبـا  يسـتدل  التـي  األدلـة  ومـن 
عقيـدة اإلماميـة يف تشـخيص وتعيي اإلمـام املهدي 
تـّص  ال  التـي  العامـة  الروايـات  هـي   املنتظـر
عـىل  قهريـة  بصـورة  تنطبـق  أهنـا  إال   ،اإلمـام
عقيـدة اإلماميـة يف اإلمـام املهـدي، وال نعـرف 
حسـابنا  مـن  أسـقطنا  إذا  هلـا  تفسـريًا  وال  توجيهـا 
عقيـدة اإلماميـة يف هذا املوضـوع، وهـذه الروايات 
التواتـر يف  بالـغ حـد  وبعضهـا  بالتأكيـد  صحيحـة 
يف  السـند  رجـال  ناحيـة  مـن  اإلماميـة،  املصـادر 
خمتلـف طبقاتـه، وال جمال للمناقشـة فيهـا من حيث 

اإلسـناد.
إل  يـؤدي  األحاديـث  هـذه  بصحـة  واإليـامن 
يف  اإلماميـة  لعقيـدة  والقطعـي  العلمـي  اإلثبـات 
تشـخيص وتعيي اإلمـام املنتظر، وذلك بسـبب 
تطابقهـا أوالً مـع مـا هـو معـروف عنـد اإلماميـة 
والنتفـاء حالـة أخـرى تصلـح أْن تكـون مصداقـًا 

وتفسـريًا هلـذه األحاديـث ثانيـًا.

قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلِمْياِن اْلَماَنُة(.
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دخول مسلم بن عقيل الكوفة: 
يف الامس من شـهر شـوال سـنة )60هـ(، وصل مسـلم بن عقيل إل الكوفة، 

 .فدخلهـا وبايعـه من أهلها ١8 ألف رجل رسًا للحسـي
وكان احلسـي رّد عـىل أهل الكوفة مجيعـًا بكتاب واحد دفعه إل رسـولي 
مـن أهـل الكوفة خيبهـم أنه قد بعـث إليهم أبـن عمه مسـلم بن عقيـل، وأنه أمره 

أن يكتـب إليـه بحاهلم ورأهيم. 
:إىل احلسن بن روح خروج أول توقيع من اإلمام املهدي

يف السـادس من شـهر شـوال سـنة )30٥هـ(، صدر أول كتاب تلقاه احلسـي 
بـن روح مـن اإلمـام املهـدي، يشـتمل عـىل الثناء عليـه والدعـاء لـه، وتعريفه 
إل النـاس واألصحـاب، وكان احلسـي بـن روح تـول مهـام سـفارة عـن اإلمـام 
املهـدي بمـوت أب جعفر العمري سـنة )30٥هـ(، إل أن حلـق برضوان ربه يف 

شـعبان سـنة )336هـ(، وهـو السـفري الثالث مـن األربعة.
:هدم قبور أئمة البقيع

يف الثامـن من شـهر شـوال سـنة )١344هــ(، قامت الفرقـة الوهابيـة الضالة 
هبـدم قبـور أئمـة البقيـع، وقـب محزة سـيد الشـهداء بأحد. 

 ،وقامـوا أيضـًا هبدم قبور أخـرى، منها: القب املنسـوب إل فاطمة الزهراء
وقـب فاطمـة بنت أسـد أم أمـري املؤمنـي، وقب إبراهيـم ابن النبـي، وقب 
إسـامعيل بـن اإلمـام الصـادق وقبـور بنـات النبـي عليـه وعليهـن الصـاة 

والسـام، وقـب حليمة السـعدية مرضعة النبـي، وقبور الشـهداء.  
وكان الوهابيـون يف سـنة )١343هــ(، ملـا دخلـوا الطائـف هدمـوا قبـة ابـن 

عبـاس. 
وملـا دخلـوا مكـة املكرمـة هدمـوا قبـاب عبـد املطلـب جـد النبـي، وأب 
طالـب عمـه وخدجيـة أم املؤمنـي، وخربـوا مـل مولـد النبـي، ومولـد فاطمة 

 .الزهـراء
وملـا دخلـوا جـدة هدمـوا قبـة حـواء، وخربوا قبهـا، وهدمـوا مجيع مـا بمكة 
ونواحيهـا، والطائـف ونواحيها، وجـدة ونواحيها من القباب واملـزارات واألمكنة 

هبا.  يتـبك  التي 
وملـا حارصوا املدينـة املنورة هدموا مسـجد محزة ومـزاره ألهنام خـارج املدينة، 

ْنيا(.قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلَقناَعِة الرِّضا(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس النَّجاِة الزُّْهُد ِف الدُّ
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 .وشـاع أهنم ضبـوا بالرصاص عىل قبـة النبي
وملـا اسـتولوا عىل املدينة املنـورة هدموا مجيع ما باملدينـة ونواحيها من القبـاب واألضحة واملزارات، 
فهدمـوا قبة أئمـة أهل البيـت بالبقيع، ومعهـم العباس عم النبـي وجدراهنا، وأزالـوا الصندوق 

والقفـص املوضوعـي عىل قبورهـم، ول يركوا غري أحجـار موضوعة عىل تلك القبـور كالعامة. 
وتريثـوا خوفـًا مـن عاقبـة األمر من هـدم قبة النبـي وضيه التي حاهلـا عندهم كحـال غريها أو 
 ،أشـد لشـدة تعلق املسـلمي بذلـك وتعظيمهم لـه ويف بعض اعتذاراهتم أهنا قبة املسـجد ال قبـة النبي
ومنعـوا الـزوار مـن الدنـو إل قـب النبي، وقبـور أهـل البيت وملسـها وتقبيلهـا، وأقاموا حرسـًا  
بأيدهيـم اليـزران يمنعون الناس مـن ذلك إال إذا قبضوا بعـض الدراهم وكان ال يراهم أحد، فيشـريون 

إل الزائـر بالدنو مـن ضيح النبي وملسـه وتقبيلـه والرجوع بسعة. 
 :رّد الشمس ألمر املؤمنن

يف الامس عش من شهر شوال، ردت الشمس ألمري املؤمني، سنة )3هـ(.
روي أن معجـزة رد الشـمس ألمـري املؤمنـي وقعـت مرتـي، مرة يف زمـن النبي يف مسـجد 

الفضيـخ واملعـروف بمسـجد رد الشـمس، ومرة أخـرى بعد رحيلـه، وذلـك يف أرض بابل. 
وقـد بـي العامـة األمينـي يف كتابـه )الغديـر( أحاديـث )رد الشـمس( بطرقهـا املختلفـة، وأيضـًا 

الكتـب التـي ألفـت حـول هـذه األحاديـث. 
 :شهادة اإلمام الصادق

 يف الامـس والعـشون مـن شـهر شـوال سـنة )١48هــ(، استشـهد اإلمـام جعفـر الصـادق
سـنة.   6٥ وعمـره 

ولـد يـوم اجلمعـة ١7 ربيع األول سـنة )83هـ(، وأقـام مع جده ١٢ سـنة، ومع أبيه ١9 سـنة، وبعد 
أبيـه أيام إمامته 34 سـنة. 

ويف ملـك املنصـور عليـه اللعنـة، وبعد ميض عش سـني مـن ملكه، استشـهد اإلمام، مسـمومًا 
 .عـىل يديـه ودفن بالبقيـع مع جـده وأبيه

:وفاة إبراهيم ابن رسول اهلل
يف السـنه العـارشة للهجـرة تـويف إبراهيـم ابـن النبـي ممـد ولـه مـن العمر سـنة وعشة أشـهر 
ويف روايـة أخـر سـنة وسـتة أشـهر وهو مـن زوجتـه ماريـة القبطّيـة، فبكـى عليه أبـوه النبـي، وقال 
قولتـه املشـهورة: »تدمـع العـي، ويـزن القلـب، وال نقـول مـا يسـخط الـرب، وإنـا بـك يـا إبراهيـم 

ص٢6٢(. ج3  الكلينـي:  ملحزونون«)الـكايف، 
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها يف السنن السابقة لشهر شوال فمن أراد االطاع فلراجع.

ْنيا(.قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلَقناَعِة الرِّضا(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس النَّجاِة الزُّْهُد ِف الدُّ
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خاِء َتْعجيُل اْلَعطاِء(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس السَّ

اسمه ونسبه:
 ـــب ـــن أب طال ـــيل ب ـــن ع ـــد الل ب عب

ـــب. ـــد املطل ـــن عب ب
ــاس  ــه العبـ ــد أخيـ ــد بعـ والدتبببه: ولـ
ـــن  ـــي م ـــع وثاث ـــني؛ أي أرب ـــامن س ـــو ث بنح

اهلجـــرة. 
ــاش  ــد عـ ــي، وقـ ــة ُأّم البنـ ــه فاطمـ أمـ
مـــع أبيـــه ســـت ســـني، ومـــع أخيـــه 
ــع  ــنة، ومـ ــشة سـ ــت عـ ــن سـ احلسـ
ـــنة،  ـــن س ـــًا وعشي ـــي خس ـــه احلس أخي

وذلـــك مـــدة عمـــره، ول يعقـــب.

ثبات العقيدة: 
قــال أهــل الّســري: إّنــه ملــا ُقتــل أصحــاب 
ــى  ــه دع ــل بيت ــن أه ــة م ــي ومجل احلس
ــم:  ــال هل ــب وق ــب فاألك ــه األك ــاس إخوت العب
ــوه  ــد الل أخ ــاه عب ــن دع ــأول م ــوا، ف تقّدم
ألبيــه وأّمــه فقــال: تقــّدم يــا أخــي حتــى أراك 
ــد لــك، فتقــّدم  ــه ال ول ــًا وأحتســبك، فإن قتي
بــي يديــه وجعــل يــرب بســيفه قدمــًا 

ــول: ــو يق ــم وه ــول فيه وجي
أنا ابن ذي النجدة واألفضال

***
ذاك عيل الــري ذو األفعــال

عبد الل
بن علي

بن أبي طالب
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قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلفاِت اْلَوَلُه ِباللَّّذاِت(.

سيف رسول الل ذو النكال
***

يف كّل يوم ظـاهر األهـوال
ــو  ــف هـ ــديدًا، فاختلـ ــاالً شـ ــل قتـ فقاتـ
ـــه  ـــي فقتل ـــي ضبت ـــت احلرم ـــن ثبي ـــاين ب وه
ــرج  ــي أب الفـ ــل الطالبيـ ــه الل«)مقاتـ ــئ »لعنـ هانـ

األصفـــاين: ص 88(.

وجـــاء يف الزيـــارة املرويـــة عـــن اإلمـــام 
ــيد  ــا السـ ــي رواهـ ــان التـ ــب الزمـ صاحـ
ابـــن طـــاووس وفيهـــا يقـــول: »الســـام 
عـــىل عبـــد الل بـــن أمـــري املؤمنـــي مبـــيل 
ـــاء،  ـــة كرب ـــوالء يف عرص ـــادي بال ـــاء، واملن الب
واملـــروب مقبـــًا ومدبـــرًا، لعـــن الل قاتلـــه 
ــال: ج3،  ــت احلرمي«)اإلقبـ ــن ثبيـ ــىء بـ هانـ

.)74 ص

ــام  ــن اإلمـ ــهادة مـ ــرة شـ ــذه الفقـ ويف هـ
ــن  ــة مـ ــد الل بثاثـ ــر لعبـ ــب األمـ صاحـ

ــل: الفضائـ
 ــي ــوالء احلسـ ــن بـ ــه أعلـ األوىل: أّنـ
بـــي الصفـــوف ونـــادى بالواليـــة يف عرصـــة 

كربـــاء.
ـــر  ـــود أكث ـــاء مم ـــه ب ـــه كان ل الثانيبببة: أّن
مـــن غـــريه يف دفاعـــه وماماتـــه عـــن أخيـــه 
ــًا  ــه دفاعـ ــا عليـ ــد أدى مـ ــي، وقـ احلسـ
ـــيل  ـــر »مب ـــا كان لذك ـــه، وإاّل مل ـــه وإمام ـــن دين ع

البـــاء« مـــل.
ـــب  ـــف الرهي ـــك املوق ـــه يف ذل الثالثبببة: ثبات
واملعـــرك اهلائـــل العصيـــب حيـــث وقـــف هدفـــًا 

للســـاح يف وســـط احلومـــة حتـــى ُأصيـــب 
مقبـــًا ومدبـــرًا، وقـــد ُأحيـــط بـــه مـــن كّل 
جانـــب، واكتنفـــه األعـــداء مـــن كّل جهـــة، 
وكان هـــو كارًا عليهـــم الكـــرة بعـــد الكـــرة، 
فيقبـــل عـــىل مجاعـــة فيهزمهـــم ويعـــود 
إل ُأخـــرى فيطردهـــم، ول يقتـــل ماطـــًا 
بـــه إاّل احلســـي والعبـــاس وعـــيل بـــن 
ــل  ــن عقيـ ــلم بـ ــب ومسـ ــي األكـ احلسـ
قتيـــل الكوفـــة وعبـــد الل بـــن عـــيل شـــقيق 

.العبـــاس
ـــه ضب  ـــرة أّن ـــذه الفق ـــت ه ـــد تضمن وق
مقبـــًا ومدبـــرًا، ومـــن املعلـــوم أّن العســـكر 
ــىل  ــًا عـ ــه بعضـ ــي بعضـ ــف ويمـ ال يتكاتـ
ـــه،  ـــم ل ـــل املهاج ـــأس البط ـــدة ب ـــه إاّل لش كثرت
والشـــجاع املنـــازل لـــه، الـــذي تعجـــز عـــن 
ـــجاعة  ـــة الش ـــذه غاي ـــال، وه ـــه األبط مواجهت

وهنايـــة البطولـــة.
وورد أيضًا يف زيارته:

»السبببام عليبببك يبببا عببببد اهلل ببببن 
عبببي ببببن أيب طالبببب ورمحبببة اهلل وبركاتبببه، 
فإنبببك الغبببرة الواضحبببة، واللمعبببة الائحبببة، 
ضاعبببف اهلل رضببباه عنبببك، وأحسبببن لبببك 
ثبببواب مبببا بذلتبببه منبببك، فلقبببد واسبببيت 
أخببباك وبذلبببت مهجتبببك يف رضبببا رّببببك«.

ــي:ج98، ص٢4٥(. ــوار املجلـ ــار األنـ )بحـ



جمتـمعـنـــا

العدد )89( لشهر شوال سنة 1442هـ26

اإلعداد لدولة العدل اإلهلي

َسناِت(. يِن اْكِتساُب اْلَ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس الدِّ

البدء بالنفس يف التمهيد:
نحن  وما  الري  طرق  من  طريق  أي  إّن 
بصدده يوجب علينا أّن نبدأ بأنفسنا كام أمر الل 

تعال يف آياته املباركة.
اها * َوَقْد  قال الل تعال: َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ
اها)سورة الشمس: آية9-١0(. فإذا  خاَب َمْن َدسَّ
يف  ومعتقداتنا  عقائدنا  وطّبقنا  أنفسنا،  راقبنا 
مّهدين  نكون  واالجتامعي  الشخيص  سلوكنا 
األرضية  حتّقق  عىل  ومعاوني  ومساعدين 
املناسبة لظهور اإلمام، وجاء يف الروايات: 
 الطاهرة العرة  حب  عىل  كان  َمن  أّن 
ومات قبل ظهور اإلمام مات وله أجر َمن 

كان يف خدمته وضب بالسيف حتت رايته.
عن أمري املؤمني: »...فإّنه َمن مات 
رّبه  حّق  معرفة  عىل  وهو  فراشه  عىل  منكم 
ووقع  شهيدًا،  مات  بيته  وأهل  رسوله  وحّق 
نوى ما  ثواب  واستوجب  الل،  عىل   أجره 

إصاته  مقام  النّية  وقامت  عمله،  صالح  من 
وأجًا«)وسائل  مّدة  شء  لكّل  فإّن  لسيفه، 

الشيعة، احلر العاميل: ج١٥، ص٥٥(.

الدعاء  منّا  يطلب  الذي  الوقت  ففي 
أيضًا  مأمورين  نكون   الفرج،  بتعجيل 
ألّن  الكامل  وباالستعداد  أنفسنا،  بتهيئة 
منّا  فرد  كّل  عمل  وإذا    ،بخدمته نكون 
وحّق  وجّل  عّز  رّبه  حّق  وعرف  بوظائفه، 
تّت  فقد    ،بيته أهل  رسولهوحّق 

 .األرضية املناسبة لظهوره
أثر اإلعداد النفيس:  

وأتباعهم   البيت أهل  شيعة  إّن 
هدفهم  حتقيق  إل  حركتهم  يف  هيدفون 
املرسوم، والقيام بتحّمل املسؤولية يف دولتهم 
أهّنم  فنجد   ،املنتظر إمامهم  بقيادة  املباركة 
اهلدف  هذا  من  حركتهم  وقود  يستمّدون 
الََواء  يصيبنا  ال  ولكي  هنا  ومن  العظيم، 
والضعف الروحي واملعنوي ـ الذي يعّب عنه 
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ْخِف اْلُعْنُف(.  قال أمري املؤمنني: )َرْأُس السُّ

ُاصيب  إذا  الذي  ـ   )بالوهن(  الكريم  القرآن 
تراكم  سوف  جسده،  يف  ورسى  املجتمع  به 
يتضاءل  ثّم  عليه االنكسارات واهلزائم، ومن 
هبدفه  إيامنه  ويضعف  تعال،  بالل  ارتباطه 
لإلرادة   فاقد  خاٍو  جمتمع  إل  يصل  وبالتايل 
تّتضح أهية اإلعداد النفي، ويمكن اإلشارة 

إل ذلك من خال النقاط التالية:
١ـ أّن عملية إعداد الفرد واملجتمع تنّمي 
ذات  العقيدة  باهلدف، وجتعل  اإلحساس  قوة 
حضور دائم يف كّل حركة من حركاته، مّا جيعله 
يعيش معها يف أفكاره ومشاعره، ويف عاقاته 
ومطامه، فتتسع يف قلبه وتتحّول إل همٍّ يوميٍّ 
يف  خمتفية  عقيدته  تكون  أّن  من  بدالً  متحّرك، 
يمكن  ورّبام  الفكر.  زوايا  من  مدودة  زاوية 
استيحاء هذا املعنى ـ من حضور العقيدة ـ من 
الكلمة العظيمة ألمري املؤمني: »ما رأيت 
وفيه«)اللمعة  وبعده  قبله  الل  ورأيت  إالّ  شيئًا 

البيضاء، التبيزي األنصاري: ص١70(.

الفرد  ترّب  النفي  اإلعداد  عملية  أّن  ٢ـ 
مواجهة  عىل  قادرين  وجتعلهام  واملجتمع، 
الرياح العاصفة، فا يتزلزل أمام أّية ريح، وال 

هيتز أمام أّي حتّدي.
واملجتمع  للفرد  النفي  اإلعداد  3ـ 
ثّم  يساهم يف تصعيد درجة اإلخاص، ومن 

يساهم يف حتقيق رشط الظهور.
للظهور  النفي  اإلعداد  خال  من  4ـ 
تتجّذر  ثم  ومن   اإلمام مع  الصلة  تتعّمق 
يف  يسهم  بدوره  وهذا  فأكثر،  أكثر  عقيدته 

إصاح نفسه وإصاح جمتمعه وَمن حوله.

الفرد  عند  يرّب  النفي  اإلعداد  أّن  ٥ـ 
باملسؤولية،  الشعور  حالة  واملجتمع  املؤمن 
املسرية  يف  األساسية  العنارص  من  ُيعّد  الذي 
هذا  قوة  فبمقدار  واملجتمع،  للفرد  التكاملية 
اضطاع  له  يكون  املؤمن  نفس  يف  الشعور 
بتحّمل املسؤولية، وبمقدار حتمله للمسؤولية 
يتلّقى مدده بالتوفيق من الل تعال لنيل الغاية، 
ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم  قال الل تعال: َوالَّ
العنكبوت:  امْلْحِسنِي)سورة  مَلََع  الَل  وإِنَّ  ُسُبَلنَا 

آية69(.

هل تستقيم لإلمام األمور با عمل؟
قال:...ملا  النبال،  بشري  عن  اجلواب: 
إهّنم   :جعفر ألب  قلُت  املدينة  قِدمت 
له  الستقامت  قام  لو  املهدي  إّن  يقولون: 
 :األمور عفوًا، وال هيريق ِمَجمة دم، فقال
ألحد  استقامت  لو  بيده  نفي  والذي  »كا 
ُأْدَميت  حي   الل لرسول  الستقامت  عفوًا 
نفي  والذي  كا  وجهه،  يف  وَشجَّ  رباعيته، 
والَعَلق،  العرق  وأنتم  نحن  نمسح  حتى  بيده 

ثم مسح جبهته« )الَغيبة، النعامين: ص٢94(.
رأس  يف  تقع  الذي  املؤمن  فاإلنسان 
قائمة أولوّياته مسألة الظهور املقّدس للحّجة 
املنتظر يبحث عن كل صغرية وكبرية تؤّثر 
أّنه  كام  نفسه،  يف  العقيدة  هذه  تفعيل  يف  إجيابًا 
أو  ضعفها  عىل  يؤّثر  ما  إلزالة  جاهدًا  يسعى 
العوامل  بسبب  انحسارها  عن  فضًا  خوهلا 
خارجية  أو  نفسه،  يف  كانت  داخلية  السلبية، 

من ميطه.
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يِن ِصْدُق اْلَيقنِي(.   َوَأْثنى على رجٍل فقال: )َرْأُس الدِّ

...ما زال الكام يف قصة النبي موسى 
 :أفضل أعوام عمر النبي موسى
عـىل  جـرى  مـا  بّدقـة  أحـد  يعلـم  ال 
النبـي موسـى يف سـنواته العـش مـع 
شـعيب، وال شـّك أّن هذه السـنوات 
العـش كانـت مـن أفضـل سـنوات العمر 
هادئـة،  عذبـة  سـنوات   ملوسـى

الكـبى. للمسـؤولية  هيأتـه  سـنوات 
كان عـىل النبـي موسـى أّن يعيش 
ليعـرف  فـرًة  إل جـوار سـكنة األكـواخ 
ملواجهـة  يتهيـأ  وأّن  وآالمهـم،  هومهـم 

القصـور. سـكنة 
النبـي  كان  ُأخـرى  جهـة  ومـن 
طويـل  زمـن  إل  بحاجـة   موسـى
الوجـود  وعـال  اللـق  أرسار  يف  ليفكـر 
وبنـاء شـخصيته. فـأيُّ مـكان أفضـل لـه 

ْهَوِة(. قال أمري املؤمنني: )َرْأُس التَّْقوى َتْرُك الشَّ

مـن صحـراء مديـن، وأفضـل مـن بيـت 
. ! ؟ شـعيب

العزم،  ُأْويِل  من  نبي  مسؤولية  إّن 
أّن  فرد  لكل  يمكن  حتى  بسيطة  ليست 
يتحملها، بل يمكن أّن ُيقال: إّن مسؤولية 
النبي  مسؤولية  بعد   -  موسى النبي 
كانت  مجيعًا   األنبياء  بْي  من   -ممد
عىل  اجلبابرة  ملواجهة  بالنظر  وأهم  أثقل 
األرض، وتليص أّمة من أرسهم، وغسل 

آثار األرس الثقايف من أدمغتهم. 
إّن شعيبًا قرر تكرياًم ألتعاب النبي 
ما  له  هيب  أّن  معه  وجهوده   موسى
أّن  فاتفق  خاصة،  عائم  يف  األغنام  تلده 
ولدت مجيع األغنام أو أغلبها يف السنة التي 

.وّدع فيها موسى شعيبًا
ال   موسى النبي  أّن  البدهيي  ومن 
يقنع يف قضاء عمره برعي الغنم، وإّن كان 
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يِن ِصْدُق اْلَيقنِي(.   ْهَوِة(.َوَأْثنى على رجٍل فقال: )َرْأُس الدِّ قال أمري املؤمنني: )َرْأُس التَّْقوى َتْرُك الشَّ

غنيمة  يعّد  جانبه  إل   )شعيب( وجود 
كبى.

وأن  قومه،  نرصة  إل  ينهض  أّن  فعليه 
حالة  من  وينقذهم  األرْس،  قيود  من  خيّلصهم 

اجلهل وعدم املعرفة.
وحكام  الظلمة  وجود  ينهي  أن  وعليه 
اجلور يف مرص، وأّن يّطم األصنام، وأّن جيد 
اإلحساس  هذا  معه،  بالل  العزة  املظلومون 
قومه.  إل  للسفر   النبي موسى يدفع  كان 
ومتاعه  أثاثه   موسى النبي  مجع  وأخريًا 

وأغنامه وهتيأ للسفر.
الّرارة األُوىل للوحي:

وعنـد عودتـه مـن مديـن إل وطنـه أضاع 
الطريـق، ولئـا يقـع أسـريًا بيـد الظلمـة مـن 
مطـروق.  غـري  طريقـًا  اختـار  الشـام  أهـل 
فأحّسـت  ُمقّربـًا،  )أهلـه(  زوجتـه  وكانـت 
 موسـى النبـي  فوجـد  الطلـق،  بوجـع 
لتصطـيل  النّـار  إل  احلاجـة  بمسـيس  نفسـه 
املـرأة هبـا، لكن ل يكن يف الصحـراء أّي شء، 
فلـاّم الحـت لـه النّـار مـن بعيـد رُسّ كثـريًا، 
وعلـم أهّنا دليل عـىل وجود إنسـان أو ُأناس، 
فقـال: سـأميض وآتيكـم منهـا بخب أو شـعلة 

للتدفئـة.
وعـىل كل حـال فإّن القـرآن يقـول: َفَلامَّ 
َقـَض ُموَسـى األََجـَل َوَسـاَر بَِأْهِلِه آَنـَس ِمْن 
إل  التفـت  ثـّم   ،....َنـارًا الطُّـوِر  َجانِـِب 
أهلـه و َقـاَل ألَْهِلـِه اْمُكُثـوا إيِنِّ آَنْسـُت َنارًا 

اِر  َلَعـيلِّ آتِيُكـْم ِمنَْهـا بَِخـَبٍ َأْو َجـْذَوٍة ِمـْن النَـّ
آيـة٢9(،  القصـص:  َتْصَطُلوَن)سـورة  َلَعلَُّكـْم 

أّن الوقـت كان ليـًا بـاردًا.
ول يـرد يف اآليـة كام عـن حالـة زوجـة 
أهّنـا  املشـهور  ولكـن   ،موسـى النبـي 
قـد  اللحظـة  تلـك  وكانـت  حامـًا  كانـت 
أحسـت بالطلـق وأل الـوالدة، وكان موسـى 

قلقـًا حلاهلـا أيضـًا. 
)َفَلـامَّ َأَتاَهـا(؛ أي أتـى النّـار التـي آنسـها 
ورآهـا، وجدهـا نـارًا ال كمثل النـريان األُخر 
بـل  واحلريـق،  باحلـرارة  مقرنـة  غـري  فهـي 
فتعجـب  والصفـاء،  النـور  مـن  قطعـة  هـي 
النبـي موسـى مـن ذلـك: ُنـوِدي ِمـْن 
امْلَُباَرَكـِة  اْلُبْقَعـِة  يِف  األَْيَمـِن  اْلـَواِدي  َشـاطِِئ 
َأَنـا الل َربُّ  إيِنِّ  ُموَسـى  َيـا  َأْن  ـَجَرِة  الشَّ ِمـْن 

آيـة30(.  القصـص:  اْلَعامَلَِي)سـورة 
أن  عـىل  قـادر  سـبحانه  الل  أن  شـك  وال 
جيعـل األمـواج الصوتيـة يف كل شء، فأوجد 
 ،يف الـوادي شـجرة ليكّلم النبي موسـى
وهو بـش له جسـم وأذنـان والبّد له ليسـمع 
الـكام من أمـواج صوتية، وطبيعـي أن كثريًا 
مـن األنبيـاء كان الوحـي بالنسـبة هلـم إهلامـًا 
داخليـًا، وأحيانـًا يـرون مـا يوحـى إليهـم يف 
)النـوم( كـام كان الوحـي يأتيهـم أحيانـًا عـن 

طريـق سـامع األمـواج الصوتية.
وعـىل كل حـال فا جمـال للتوهم بـأّن الل 

جسـم، تعال الل عـن ذلك.
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ْهَوِة(.  قال أمري املؤمنني: )َرْأُس اْلَفضاِئِل ِمْلُك اْلَغضِب َوِإماَتُة الشَّ

اخلياط واحلفيد

يكـــى أن يف قديـــم الزمـــان كان هنـــاك خيـــاط 
ماهـــر، يكســـب قـــوت يومـــه بصناعـــة أمجـــل 
املابـــس ألهـــل قريتـــه الصغـــرية، وكان لـــدى هـــذا 
ـــق،  ـــد التعل ـــه أش ـــق ب ـــري متعل ـــد صغ ـــاط حفي الي
فـــكان ال يركـــه يومـــًا إال وذهـــب معـــه إل 
ـــري  ـــي الصغ ـــذا الصب ـــرية، وكان ه ـــته الصغ ورش
ـــد  ـــب اجل ـــكان يراق ـــة، ف ـــذكاء واملاحظ ـــديد ال ش
ـــع  ـــس قط ـــاول مل ـــتمرار، وي ـــه باس ـــال عمل خ

األقمشـــة والبحـــث بـــي ألواهنـــا اجلميلـــة.
ــد  ــم احلفيـ ــاط أن يعلـ ــوم أراد اليـ وذات يـ
حكمـــه وعـــبة تفيـــده يف حياتـــه، فأحـــر 
ــم أيت  ــامش، ثـ ــن القـ ــرية مـ ــة كبـ ــاط قطعـ اليـ
باملقـــص الـــاص بعملـــه، وهـــو مقـــص ميـــز 
ثمـــي، وبـــدأ اليـــاط يقـــص قطعـــة القـــامش 
بشـــكل عشـــوائي حتـــي حتولـــت إل قطـــع 
ــة  ــن قطعـ ــى مـ ــد أن انتهـ ــدًا، وبعـ ــرية جـ صغـ

ــدًا. ــص بعيـ ــى املقـ ــل رمـ ــامش بالكامـ القـ
ـــط  ـــام بتخيي ـــه، وق ـــاط إبرت ـــر الي ـــم أح ث
ــن  ــض مـ ــا البعـ ــع بعضهـ ــرية مـ ــع الصغـ القطـ
ـــد  ـــل بع ـــًا، وبالفع ـــا ثوب ـــع منه ـــى يصن ـــد حت جدي
ـــة  ـــن صناع ـــد م ـــى اجل ـــرية انته ـــرة قص ـــرور ف م
الثـــوب، وقـــام بوضـــع اإلبـــرة يف العاممـــة 

املوضوعـــة عـــىل رأســـه، تعجـــب احلفيـــد مـــن 
األمـــر وبـــدأ يســـأل جـــده عـــن ســـبب فعلـــه 
ـــت  ـــاذا رمي ـــدي مل ـــا ج ـــبين ي ـــًا: اخ ـــب قائ العجي
ـــام  ـــك، بين ـــفل رجلي ـــي أس ـــايل الثم ـــك الغ مقص
ــوق  ــن فـ ــدة الثمـ ــرة زهيـ ــع اإلبـ ــت بوضـ قمـ

ــك؟  ــك يف عاممتـ رأسـ
رد عليـــه اجلـــد مبتســـاًم: يـــا ُبنـــي أنـــك لـــو 
ـــق  ـــام بتمزي ـــي ق ـــص الثم ـــذا املق ـــت أن ه الحظ
ـــل  ـــا، وجع ـــن بعضه ـــا ع ـــرية، وفرقه ـــة الكب القطع
ـــت  ـــام تكن ـــا، بين ـــة هل ـــرية ال قيم ـــًا صغ ـــا قطع منه
هـــذه اإلبـــرة الصغـــرية مـــن مجـــع القطـــع 
ـــي  ـــد، وجعلتن ـــن جدي ـــا م ـــع بعضه ـــا م وخياطته
ــم  ــذا هـ ــل، وهكـ ــوب اجلميـ ــذا الثـ ــع هـ أصنـ
ـــعى  ـــن يس ـــاك م ـــا، هن ـــبة إلين ـــخاص بالنس األش
ـــاس  ـــىل الن ـــب ع ـــة، فيج ـــش الفتن ـــة ون إل التفرق
ــاك  ــا، وهنـ ــب حينهـ ــه املناسـ ــه يف مكانـ وضعـ
مـــن جيمـــع الشـــمل، ويمهـــد الطريـــق، ويبعـــد 
ــوق  ــُه فـ ــون مكانـ ــن يكـ ــذا مـ ــب، هـ العواقـ
ــؤالء  ــن هـ ــي مـ ــا بنـ ــاًم يـ ــن دائـ ــرأس، َفُكـ الـ

ــل. ــاس؛ فتأمـ ــوف النـ ــدون صفـ ــن يوحـ الذيـ
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