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كافة  عند  املعلوم  هو  كام  التأريخ  عرب  وصلتنا 
معاهدة  قضية   - منهم  الشيعة  سيام  ال   - املسلمني 
مع   Aاملؤمنني أمري  بن  احلسن  اإلمام  صلح 

معاوية بن ايب سفيان يف سنة 41 هجرية.
Dبعض املسلمني - ال سيام املعادين ألهل البيت 
املعاهدة-  تلك  انتقدوا  منهم  النيل  واملغرضني 
وقالوا عىل املوضوع: إن الوالية واخلالفة لو كانت 
معاوية  مع  تصالح  فلامذا   Aاحلسن لإلمام  حق 

وتنازل عنها؟ 
هذه  ذهنه  يف  ملن   - نوّضح  ذلك  عىل  وللرّد 
آنذاك،  الوضع  مع  إمامهم  تعامل  كيفية   - الشبهة 

وأخذ ذلك أمثولة وعظة هلم:
إن اإلمـام احلسـنA هـو اإلمـام الثـاين من 
أئمـة أهـل البيـتD، وهـو مـن تصـّدى خلالفة 
 Aمـن بعـد أبيـه أمـري املؤمنـني nرسـول اهلل
وقـد بايعـه النـاس وأقـّروا  لـه بالطاعـة، كل ذلك 
منحـه مرشوعيـة خالفته اإلهليـة املنصـوص عليها 
مـن جـده رسـول اهلل n: »ابنَـاَي هـذاِن إَمامـاِن 
قاَمـا أو َقَعَدا« )اإلرشـاد للمفيـد: ج2، ص30، والبحار 

ص279(. ج21،  للمجلـي: 

واإلمام  معاوية  بني  الوضع  تأّزم  ههنا  فمن 

احلسنA حتى كادت أن تنشب حربًا طاحنة بني 
Aالطرفني، هبدفني متناقضني فكان هدف اإلمام
وأبيه،  وجده  اهلل  سنة  إحياء  هو  اخلالفة  توليه  من 
الدنيا  إال  هو  ما  اخلالفة  معاوية  تويل  مغزى  وأما 

وكريس الرئاسة، والتسلط عىل رقاب الناس.
فنقول لشبابنا املؤمن: أخريًا ال آخرًا، َفرضْت 
املصلحة عىل اإلمام احلسنA حقن دماء املسلمني 
ال سيام شيعته ومواليه بالكف عن قتال معاوية من 
جهة، وبسبب خيانة بعض قادة جنده الذين اشرتى 
معاوية ذممهم باملال وباملناصب عند استتباب األمر 

له من جهة أخرى.
فُتعـد هذه األسـباب - مضافًا خلطـر اخلوارج 
املحـدق باملسـلمني - أسـبابًا لقبـول هـذه املعاهدة 
التـي مل يـوِف معاوية اليسـري مـن بنودهـا، كتعّهده 
بعدم تعـنّي خليفة مـن بعده، فنكث بذلـك العهد، 
وعـنّي ابنـه يزيـدًا خلفا لـه، بل حـاول أخـذ البيعة 
له مـن النـاس واإلمام احلسـنيA، والـذي أدى 
أثرهـا إىل واقعـة كربالء األليمة، واستشـهاد اإلمام 

احلسـني A فيهـا.

قضية ورأي

Aصلح اإلمام احلسن
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قطاف

مكة والشياطين

أربع وستون سنة للهجرة، فرتة قصرية ليفقد 
املسلم آخر ذرة إيامن واحرتام لإلسالم ومقدسات 
املسلمني، ليمأل قلبه كفرًا حيرق به كعبة اإلسالم.

عبد  برشية،  وهيئات  بجسوم  الشياطني  إهنم 
اهلل بن الزبري يمتنع عن مبايعة يزيد الفاجر الفاجر 

الذي تسلط عىل البالد والعباد بالظلم واجلور.
التي  دولته  عىل  وخياف  يتأمل  معاوية  بن  يزيد 
ومن  الزبرييني  من  األتقياء  مجاجم  عىل  قامت 

واالهم.
الشياطني  جيش  جيّهز  معاوية  بن  يزيد 
السهام  مروق  اإلسالم  من  قلوهبم  مرقت  الذين 
فتقلدوا  بالضاللة،  اهلدى  وباعوا  القوس،  عن 
األموي  البالط  بأنفاس  املتسخة  ضامئرهم 

املشحونة بكره القيم اإلسالمية واإلنسانية.
اجليش  ذلك  رأس  عىل  نمري،  بن  احلصني 
األسود، ومن ذا يمكن أن خيتار يزيد الفاجر ممثاًل 
أن  إال  احلرمات  واستباحة  القتل  يف  عنه  ووكياًل 
ومن  وكفره؟  وحشيته  من  ناصعة  نسخة  يكون 
يمكن أن يقدم عىل حرب اهلل واملقدسات متباهيًا 

فخورًا بإحراق الكعبة املعظمة.
  سار احلصني بن نمري حّتى أتى مّكة ليعرض 
تعرف  ال  حربًا  يشعل  أو  ليزيد،  الزبرييني  بيعة 
بمّكة  فأحاط  عدّوًا،  إال  والصالح   والدين  احلق 

أول األمر منتظرًا ما يفعل الزبرييون، لكن عبد اهلل 
للحكم  طالب  كذلك  فهو  يستسلم،  مل  الزبري  بن 
العام  الرأي  احلرام لكسب  بالبيت  فعاذ  والدنيًا،  

اإلسالمي ضد اجليش األموي.
مل يتواَن احلصني ومل يَر أدنى مانع يقف أمامه 
أمّية،  لبني  إرضاًء  احلرام؛  البيت  عىل  اهلجوم  من 
الشام  جيش  وأمر  والعّرادات،  باملجانيق  فجاء 
بيت  قبيس، ووّجهها نحو  بنصبها عىل جبس أيب 
اهلل احلرام، وأمر برمي األحجار ومّشاقات الكّتان 
فاهندمت  املرشفة،  الكعبة  نحو  بالنار  املشتعلة 
الكعبة أجزاء من بنائها، واحرتقت فيها األخشاب 

والفرش واألستار.
قايض  الليثي  عمري  بن  اهلل  عبد  حينئٍذ  فنادى 
ابن الزبري بأعىل صوته: يا أهل الشام!. هذا حرم 
الطري  فيه  يأمن  اجلاهلية،  يف  مأمنا  كان  اّلذي  اهلل 

والصيد. فاتقوا اهلل يا أهل الشام.
]أي  الطاعة  الطاعة  الشاميون:  فصاح 

ليزيد[!. الكّرة الكرة!. الرواح قبل املساء!.
الكعبة.  أحرقت  حتى  ذلك  عىل  يزل  فلم 
وكان حريقها يف الثالث من شهر ربيع األول، سنة 

64 هـ. 
األموي،  الضالل  مواجهة  يف   Aاحلسني( ينظر: 

سامي البدري: ج1، ص257(
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حكمة علوية

قول أمري الؤمننيA : »َأِقيُلوا َذِوي اْلُُروَءاِت َعَثَراِتِْم، َفَم َيْعُثُر ِمنُْهْم َعاثٌِرإاِلَّ َوَيُدُه بَِيِد اهللِ َيْرَفُعُه«

َأِقيُلـوا: فعـل أمر بطلـب اإلقالـة، واإلقالة يف 
اللغـة رفـع وإسـقاط، ويف الـرشع عبـارة عـن رفع 
العقـد، أي إزالـة القـول السـابق،أي فسـخ البيـع، 
تعجبـه،  مل  ثـم  سـيارة،  رجـل  اشـرتى  إذا  فمثـاًل 
فريجـع إىل البائع ويقـول له: أقلني البيـع، أي أريد 
فسـخ البيـع وإلغاءه، فـإذا قبل البائع وفسـخ البيع، 

يقـال لـه: أقال املشـرتي.
أمـا يف قـول أمـري املؤمنـنيA فهو اسـتعارة 
املـروءة  أهـل  مـن  صـدر  عـاّم  الغـض  معناهـا: 
مسـاحمتهم وجتاهـل أخطاءهم، فكأنَّـه مل يكن صدر 

منهـم. أّي يشء 
املـروءات،  أصحـاب  أي:  امْلُـُروَءاِت:  َذِوي 

معـاٍن: عـدة  وللمـروءة 
1/ الزخمـرشي يف أسـاس البالغـة قـال: هـي 

الرجولية. كـامل 
َمـُرؤ (  القطـاع يف كتـاب األفعـال   ابـن   /2
الرجـُل ُمـروءًة َحُسـنت هيأُتـه وَعفاُفـه عـامال حيلُّ 

. له
3/ جممـع البحريـن: هي آداب نفسـانية حتمل 
حماسـن  عنـد  الوقـوف  عـىل  اإلنسـان  مراعاهتـا 

العـادات. األخـالق ومجيـل 
 :Aالصـادق اإلمـام  عـن  احلديـث  ويف 
بِِفنَـاِء  ِخَواَنـُه  ُجـُل  الرَّ َيَضـَع  َأْن  ـ  َواهللِ  ـ  »امْلُـُروَءُة 
يِف  ُمـُروَءٌة  ُمُروَءَتـاِن:  »وامْلُـُروَءُة  َقـاَل:  ُثـمَّ  َداِرِه« 
احْلَـَرِ َوِهَي تاَِلَوُة اْلُقـْرآِن َوُلُزوُم امْلََسـاِجِد َوامْلَْشُ 
ْخـَواِن يِف احْلََواِئـِج َوالنِّْعَمُة ُتَرى َعـىَل اخْلَاِدِم  َمـَع اإْلِ
ـَفِر  ا يِف السَّ ، َوَأمَّ ِديَق َوَتْكبِـُت اْلَعُدوَّ َـا َتـُرُّ الصَّ َفإهِنَّ
اِد َوطِيُبُه َوَبْذُلـُه ملَِْن َكاَن َمَعـَك َوِكْتاَمُنَك  َفَكْثـَرُة الـزَّ
اُهـْم َوَكْثـَرُة  َعـىَل اْلَقـْوِم َأْمَرُهـْم َبْعـَد ُمَفاَرَقتِـَك إِيَّ
امْلِـَزاِح يِف َغرْيِ َما ُيْسـِخُط اهللَ َتَعاىَل«)وسـائل الشـيعة، 

العامـي: ج11، ص436(      احلـّر 

العثرة: الزّلة يقال: عثر به فسقط.
تعـاىل  اهلل  معونـة  أي  جمـازي  تعبـري  اهلل:  يـد 

ونرصتـه.
العنى العام:

ـوا عـاّم صـدر مـن أهل املـروءة، فـام يعثر  ُغضُّ
أحدهـم إالَّ ومعونة اهلل، ونرصته مـن وراءه تنهضه 
من سـقطته وتقيله مـن عثرته، فهم مؤيـدون بتأييد 

اهلل تعـاىل لقرهبم منه بسـبب أعامهلم احلسـنة.
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يف جمتمعنـا نجـد من األشـخاص من َفِشـَل 
يف عمـل أو مـرشوع مـا، فصـار حمبطـًا وتوّقـف 
عـن العمـل، كام أننا نجـد منهم مـن كان نجاحه 
وإنجـازه بعد فشـل، ملـّرة أو أكثر من مـّرة، ذلك 
أن الفـارق بينهـام  هـو وجـود وحيويـة احلافـز 
إلنجـاز اهلـدف حّتـى النهايـة، وكلـام كان هـذا 
تـذوب كل  فبالتأكيـد سـوف  احلافـز داخلّيـًا،  

املعوقـات للوصـول إىل اهلـدف.
مـا  كل  بمعناهـا  تشـمل  كلمـة  التحفيـز 
يولـد رغبـة عند اإلنسـان عـىل العمـل و العطاء 
واألعـامل  األشـغال  كل  وأداء  واإلبـداع، 
املختلفـة التـي متثـل حركاتـه يف حياتـه اليوميـة، 
سـواء كانـت شـخصية أو اجتامعيـة للوصـول 
إىل أهـداف معينـة ينتفـع منهـا هـو أو جمتمعـه، 
وهـو حالـة تتعلـق بتوليـد الدوافـع الداخليـة و 
اخلارجيـة التـي تـؤدي لسـلوك معـني يف طريـق 

األهـداف. تلـك  حتقيـق 
احلركـة  يف  مهـم  أمـر  املعنـى  هبـذا  وهـو 
مفيـدًا  معطـاًء  فاعـاًل  ليكـون  للفـرد  اإلجيابيـة 

لنفسـه وجمتمعـه، وطـرق التحفيـز كثـرية، نذكر 
منهـا مـا يمكـن أن يقـوم هبـا كل منّـا:

عـىل  الرتكيـز  فـإن  األهـداف:  حتديـد   -1
حتديـد اهلدف والغرض األسـايس مـن كل عمل 
يتجـه إليه اإلنسـان سـيوضح ل السـبيل القريب 
اليسـري التـي سيسـلكها للوصـول إىل الغايـة من 
ذلـك العمـل، وال مانـع أن يأخذ أحدنـا ورقة و 

يـدّون فيهـا األهـداف التي يرسـمها لنفسـه.
ويف كل عمل أو مرشوع متعدد األهداف:

- أهـداف قصرية املـدى: أي التي تسـتطيع 
حتقيقهـا يف مـدة قصرية.

- أهـداف بعيـدة املـدى: و هـي األهـداف 
التـي تأخـذ مـدة طويلـة لتحقيقهـا.

التفكـري  بـه  ونقصـد  التفكـري:  تغيـري   -2
السـلبي، فـال بـّد أن يعمـل كل منـا عـىل تغيـري
املواقـف  بعـض  جتـاه  السـلبي  تفكـريه 
واملواضيـع إىل تفكري إجيـايب، فإن احلالة النفسـية 
التي يعيشـها الفرد هي نتاج ألفـكاره، وكثري من 
املواقـف حيصـل عنـد الفـرد ارتباك يف السـلوك، 

فـإن ذلـك يكـون بسـبب طريقـة تفكريه.  

التنمية البشرية

كيف حتفز نفسك؟
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التوكيـدات اإلجيابيـة: و هـي عبـارة   -3
عـن عبـارات أو مجـل إجيابية يمكـن أن يرددها 

الفـرد مع نفسـه؛ 
مـن أجل تثبيـت معانيها يف العقـل الباطن 
الكلـامت  تلـك  فيـه، ومـن  وإحيـاء اإلجيابيـة 
عبـارات )أنـا مبـدع(، )أنا ذكـي(، )أنا إنسـان 
عظيـم( وأمثاهلـا، وهبـذه العمليـة يسـتطيع أي 

شـخص إعـادة برجمـة عقلـه الباطن.
أو  حتفـزك:  التـي  األشـياء  اكتشـف    -4
أن  شـأنه  مـن  مـا  وتشـخيص  تعيـني  نقـول 
هلـا  التـي  األشـياء  واكتشـاف  حافـزًا،  يكـون 
القـدرة عـىل حتفيـزك فتطلبهـا حتـى تسـتطيع 
تنفيـذ  عنـد  املناسـب  الوقـت  يف  تسـتغلها  أن 
مرشوعـك، كذلـك األشـياء تدفعـك إىل امللل 
والكسـل فتبتعـد عنهـا؛. فـإذا كنـت مـن حمبي 
التحليـل عـىل سـبيل املثـال، فـال تقـم بتقييـم 
مرشوعـك بشـكل كي، بـل قسـمه إىل أجـزاء 
أصغـر، ثم قسـم األجـزاء إىل رشائـح، وهكذا 
حتـى تصـل ملسـتوى مناسـب، فهـذا يدفعـك 
إىل اإلنجـاز ألنـك اجتهت يف االجتـاه الصحيح 
الـذي حتبـه. أمـا إذا كنت هتتـم بـآراء اآلخرين 
يف  آخريـن  أشـخاص  إرشاك  فعليـك  كثـريًا، 

مرشوعـك، حتـى ولـو كانـوا أصدقـاءك.
5- اختـذ رفيقـًا: إذا كنـت تشـعر بنوع من 
الفتـور وأنـت تعمـل وحـدك، فإن اإلشـرتاك 
مـع اآلخريـن يدفـع عنـك الفتـور يف أغلـب 
األعـامل، وأن يتخـذ الشـخص رفيقـًا يف عمل 

أو مـرشوع مـا أو أكثر مـن رفيق، هو 
عامـل يعطيـه دفعـة إىل األمـام ويسـهل مـن مهام 
العمـل عليـك فتتقبلهـا بسـهولة بـل وترغـب يف 

املزيد. 
أن  حيـب  بطبعـه،  اجتامعـي  كائـن  اإلنسـان 
يشـارك اآلخريـن يف حياتـه اليوميـة، فيتقابـل مع 
التـي  العوائـق  يف  ويتناقشـون  العمـل  جمموعـة 
وخطـط  أهدافهـم  وحيـددون  العمـل،  تواجـه 
إنجازهـا، والسـقف الزمنـي لذلـك اإلنجاز. كل 
ذلـك يعتـرب إحـدى حمفـزات العمـل عندمـا يتـم 

بشـكل فريـق أو مجاعـة. 
6- كافـئ نفسـك: يـكاد يكون مـن القوانني 
االجتامعيـة أن احلصـول عـىل مكافـأة مـن أكثـر 
األمـور التـي تغمـر الشـخص بالتحفيـز والرغبة 
يف إنجـاز املزيـد. فـإذا مل يكـن هناك مـن يكافئك 

تفعل؟ مـاذا 
يف هـذه احلالـة كافـئ نفسـك عنـد الوصول 
إىل هـدف معـني. وحـاول دائـاًم أن جتعـل املكافأة 
متناسـبة مع اهلدف الذي حققتـه ومرتبطة بالعمل 
الـذي تقـوم بـه؛ حتـى ال تـأيت بنتائـج عكسـية، 
فـإذا كنـت عـىل وشـك البـدء يف مـرشوع جديد، 
فمـن املمكـن أن تكـون املكافـأة كتابًا عـن كيفية 

بـدء مـرشوع، وهكذا. املهـم أن تكـون املكافأة 
متناسـقة مـع العمل وليسـت متناقضـة معه.
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مسألة  عىل  الضوء  سنسلط  هذا  مقالنا  يف 
وهي  عرشية،   االثني  الشيعة  هبا  تؤمن  عقائدية 

مسألة جتهيز اإلمام املعصوم  عند موته. 
وردت رويـات كثـري تبـنّي أّنـه ال يـي جتهيـز 
املعصـوم إاّل إمـام معصـوم مثلـه،  وليـس هنـاك 
شـك يف أّن اإلمـام عـيA هـو َمـن تـوىل جتهيز 
رسـول اهللn عنـد مجيـع املسـلمني وعـىل مرأى 
ومسـمع منهـم، وكذلـك توىل جتهيز سـّيدة نسـاء 
فاإلمـام  وهكـذا   Bالزهـراء فاطمـة  العاملـني 
الالحـق يقـوم بتجهيز اإلمـام السـابق، ومن أجل 
االختصـار نكتفـي بذكـر بعـض الروايـات الدالة 
عـىل ذلـك،  وِمن هـذه الروايات مـا رواه الكليني 
ـل بـن عمـر عـن أيب عبد  بسـنٍد معتـرب عـن املفضَّ
َمـن   Aاهلل عبـد  أليب  »قلـُت  قـال:   Aاهلل
 .A املؤمنـني  أمـرُي  ذاك  قـال:  فاطمـة؟  ـل  غسَّ
وكأينِّ اسـتعظمُت ذلـك مـن قولِـه، فقـال: كأنَّك 

ضقـت بـام أخربُتـك بـه؟ فقلـُت: قـد كان ذلـك 
يقة ومل  ُجِعلـُت فداك. فقـال: ال تضيقنَّ فإهّنـا صدِّ
يـق، َأمـا علمـَت أنَّ مريم مل  ـلها إاّل صدِّ يكـن ُيغسِّ
ـلها إاّل عيسـى«. )الوايف، الفيض الكاشـاين: ج3،  ُيغسِّ

ص746(.

بن  أمحد  عن  الكليني  الشيُخ  رواه  ما  ومنها: 
م  إهنَّ له:  »قلُت  قال:   Aالرضا عن  احلالل  عمر 
له إاّل إمام. قال:  حُياّجونا يقولون: إنَّ اإلمام ال ُيغسِّ
هلم؟  قلَت  فام  له،  غسَّ َمن  يدرُيم  فام   :Aفقال
له  غسَّ إنَّه  قال  إْن  هلم:  قلُت  فداك  ُجعلت  فقلُت: 
له يف ختوم  حتت عرش ريّب فقد صدق، وإْن قال: غسَّ
األرض فقد صدق. قالA: ال هكذا. فقلت: فام 
أقول هلم؟ قال: قل هلم: إينِّ غسلُته. فقلُت: أقول 
هلم إّنك غّسلته؟ فقال: نعم«.)الكايف، الكليني: ج1، 
ص385(. هذه الرواية تتكّلم عن اعرتاض الواقفة 

الرضاA بعد  بإمامة  القائلني  ـ  الشيعة  عىل أحد 
اإلمام  ليس هو   Aالرضا اإلمام  ـ من كون  أبيه 

عقيدتي

Aتجهيز اإلمام المعصوم
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بعد أبيه، ولو كان كذلك لقام بتجهيز أبيه، وكيف 
يكون له ذلك وهو يف املدينة وأبوه يف بغداد؟! فجاء 
هذا الرجل إىل اإلمام يسأله عن ذلك، فأجابه اإلمام 

الرضاA بأّنه هو َمن قام بتجهيز أبيه.
فمسألة جتهيز اإلمام من ِقبل إمام بعده مركوزة 

يف أذهان الشيعة واإلمامA إقّر هذا االرتكاز.
ومنها: ما ُروي مسندًا يف إثبات الوصية وغريه 
:A عن أيب بصري قال: قال اإلمام موسى بن جعفر 

فال  متُّ  أنا  إذا  بنيَّ  يا  قال:  أيب  به  أوصاين  »فيام 
له إاّل إمام«. لني أحٌد غريك فإنَّ اإلمام ال ُيغسِّ ُيغسِّ

)مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص351(.

وحتـى اإلمـام احلسـنيA رغـم مـا مـّر بـه 
ولكنّـه  وسـجن  أرس  مـن   Aالسـجاد اإلمـام 
تـوىل دفـن جسـد أبيـه وعّمـه وإخوتـه وأصحاب 
أبيـه )رضـوان اهلل عليهـم( وينقـل لنا ذلك السـّيد 
املقـّرم بقولـه: )ومّلـا أقبـل السـّجادA وجـد بني 
يـدرون  متحرّييـن ال  القتـىل  عنـد  أسـد جمتمعـني 
مـا يصنعـون، ومل يتـدوا إىل معرفتهـم، وقـد فـّرق 
القـوم بني رؤوسـهم وأبداهنـم، وربام يسـألون من 
أهلهـم وعشـريهتم! فأخربهـمA عـاّم جـاء إليـه 
مـن مـواراة هـذه اجلسـوم الطاهـرة، وأوقفهم عىل 
فهم باهلاشـميني مـن األصحاب،  أسـامئهم، كـام عرَّ
ثّم مشـى اإلمـام زيـن العابدينA إىل جسـد أبيه 
واعتنقـه وبكـى بكاًء عاليـًا، وأتـى إىل موضع القرب 
ورفـع قليـاًل من الـرتاب فبـان قرب حمفـور ورضيح 
مشـقوق، فبسـط كّفيـه حتـت ظهـره وقـال: )بسـم 
اهلل ويف سـبيل اهلل وعـىل مّلـة رسـول اهلل، صـدق 

إاّل  قـّوة  اهلل ال حـول وال  مـا شـاء  اهلل ورسـوله، 
بـاهلل العظيـم(، وأنزلـه وحـده مل يشـاركه بنو أسـد 
فيـه، وقـال هلـم: )إّن معـي َمن يعيننـي(، ومّلـا أقّره 
يف حلـده وضـع خـّده عـىل منحـره الرشيـف قائاًل: 
فـإّن  الطاهـر،  جسـدك  تضّمنـت  ألرض  طوبـى 
الدنيـا بعـدك مظلمة، واآلخـرة بنورك مرشقـة، أّما 
الليـل فمسـّهد، واحلـزن رسمد، أو خيتـار اهلل ألهل 
بيتـك دارك التـي فيهـا أنـت ُمقيـم، وعليـك منّـي 

السـالم يـا بـن رسـول اهلل ورمحـة اهلل وبركاتـه.
بن  بن عي  القرب: هذا قرب احلسني  وكتب عىل 

أيب طالبA، الذي قتلوه عطشانًا غريبًا.
ثّم مشى إىل عّمه العباسA وشق له رضحيًا 
وقال   ،Aالشهيد بأبيه  فعل  كام  وحده  وأنزله 
ترك مساغًا  نعم  يعينني(!  َمن  )إّن معي  لبني أسد: 
الشهداء، وعنّي هلم  مواراة  بمشاركته يف  أسد  لبني 
يف  ووضع  حفرتني،  حيفروا  أن  وأمرهم  موضعني 

األُوىل بني هاشم، ويف الثانية األصحاب . 
األجساد  دفن   Aاإلمام أكمل  وبعدما 
السبايا. بركب  والتحق  الكوفة  إىل  عاد  الطاهرة، 

)ينظر: مقتل احلسني، املقّرم: ص320(.

أّن  يتبنّي  املتقّدمة  الروايات  خالل  من  إذًا، 
مسألة جتهيز اإلمام من ِقبل اإلمام الالحق له مسألة 

يعتقد هبا عموم الشيعة االثني عرشية. 
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نحن نقص عليك

 Cوالحضر موسى  سفرة  انتهت  لقد 
البحرية، وترجلوا من السفينة: فانطلقا حتى إذا لقيا 

غالمًا فقتله، وقد تم ذلك بدون أي مقدمات.
النبي  وجه  على  الغضب  آثار  ظهرت  وهنا 
هذه  اعتراضه  وكان  لالعتراض،  فقام   ،Aموسى
ألن  األولى،  المرة  في  اعتراضه  من  أشد  المرة 
المرة كانت موحشة أكثر من األولى،  الحادثة هذه 
أي:  نفس،  بغير  زكّيًة  نفسًا  أقتلت  قال   :Aفقال
جريمة  يرتكب  أن  دون  من  بريئًا  إنسانًا  قتلت  إنك 

قتل، لقد جئت شيئًا نكرًا.
الصبي  الحدث، أي  الفتى  تعني  كلمة )غالم( 

سواء كان بالغًا أو غير بالغ.
الغالم  عن  كثير  كالم  ثمة  المفسرين  وبين 
المقتول، وفيما إذا كان بالغا أم ال، فالبعض استدل 
بالغا،  يكن  لم  الفتى  أن  على  زكية  نفسا  بعبارة 
على  دلياًل  نفس  بغير  عبارة  اعتبر  اآلخر  والبعض 
أن الفتى كان بالغًا، ذلك ألن القصاص يجوز بحق 
البالغ فقط، ولكن ال يمكن القطع في هذا المجال 

بالنسبة لنفس اآلية.
)نكرا( تعني القبيح والمنكر، وأثرها أقوى من 
السفينة،  ثقب  حادثة  في  وردت  التي  )إمرا(  كلمة 
أوجد  قد  األول  فاألمر  واضح،  ذلك  في  والسبب 
تداركوه  أنهم  إاّل  الناس،  من  لمجموعة  الخطر 

بسرعة، لكن ظاهر العمل الثاني يدل على ارتكاب 
جريمة.

ومرة أخرى كرر العالم الكبير جملته السابقة التي 
:Aاتسمت ببرود خاص، حيث قال النبي موسى 

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا.
هو  السابقة  الجملة  مع  الوحيد  واالختالف 
يعني:  األكثر،  التأكيد  تفيد  التي  إضافة كلمة )لك( 

إنني قلت هذا الكالم لشخصك.
وهو  ذلك  إلى  فانتبه  تعهده   Aموسى تذّكر 
بسبب  ولو   - مرتين  بالعهد  أخل  حيث  خجل 
النسيان - وبدأ تدريجيًا يشعر بصدق عبارة األستاذ 
النبي موسىA ال يستطيع تحمل أعماله،  في أن 
عليه  عرض  عندما  له  قال  كما  رفقته  يطيق  فال  لذا 
النبي موسىA الرفقة، لذا فقد بادر إلى االعتذار 
وقال: إذا اعترضت عليك مرة أخرى فال تصاحبني 
وأنت في حل مني: Pَقاَل إِن َسَأْلُتَك َعن َشْىٍء َبْعَدَها 
ُدنِّى ُعْذًرا َقْد َبَلْغَت ِمن  اِحْبنِى َقْد َبَلْغَت ِمن لَّ َفاَل ُتَصٰ
تدل  هنا  العذر  صيغة   .)76 ُعْذًراO)الكهف:  ُدنِّي  لَّ
لألمور،  البعيدة  ورؤيته   Aموسى إنصاف  على 

وتبين أنه كان يستسلم للحقائق ولو كانت مرة.
أنظر: تفسير األمثل، ج9، ص318.

احللقة  الثامن
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بمناسـبة والدة السـيد املسـيح )عليـه وعـىل نبينـا 
وآلـه السـالم( حيتفل مسـيحّيو العـامل يف يومني خمتلفني 
يف السـنة، ففـي )24-25 كانـون األول( مـن كل عـام 
حتتفـل طوائـف املسـيح يف الواليات املتحـدة وبريطانيا 
بينـام حتتفـل طوائـف مسـيحي  العـامل،  وأغلـب دول 
العـامل الرشقـي يف )6-7 كانـون الثـاين( مـن كل عـام، 
والسـبب يف وجـود الفـارق بـني اليومني هـو اختالف 
يعـودان  اللذيـن  والغريغـوري،  اليوليـاين  التقويمـني 
للسـنة الرومانية واملرصية القديمة التي تشـمل )365( 

يومًا وسـت سـاعات.
االحتفـال  عـادات  بعـض  يف  الـدول  وتشـرتك    
بعيـد امليـالد بـرصف النظر عـن التقويـم الـذي تتبعه، 
إذ يسـبق عيـد ميـالد املسـيح فـرتة صـوم، ُتقاطـع فيـه 
اللحـوم، ملـدة )40( يومًا، كـام يتم إحياء مشـهد امليالد 

لدرجـة جلـب القـش أحيانـا إىل املنـازل.
  ويكـون هنـاك عشـاء خـاص عشـية يـوم امليـالد 
والـذي يضـم عـادة )12( طبقـًا يمّثل عـدد احلواريني 

عرش. االثنـي 
  هـذا يف العـامل املسـيحي، وأما يف العامل اإلسـالمي 
فـإن املسـلمني أيضـًا لديـم يومـني خمتلفـني بالنسـبة 
يـرى  فبعـض   ،nواملرسـلني األنبيـاء  خاتـم  مليـالد 

نافذة على العالم

األول،  ربيـع  شـهر  مـن   )12( يف  ولـد   nأنـه
n والبعـض اآلخـر يـرى -بحسـب املصـادر- أنـه 
هبـذا  بـأس  وال  األول،  ربيـع  مـن   )17( يف  ولـد 
االختـالف بني التارخيـني؛ إذ أنه يعرب عـن فرصة كبرية 
يف إعطـاء هذه الشـخصية العظيمة حّقهـا، وإبراز معامل 
اخلامتية الرسـالية والرمحة واألخـالق العالية يف جوانبها 
املعطـاءة، ويف نفـس الوقـت فهـي فرصـة أيضـًا بإقامة 
النـدوات واملؤمتـرات يف غضون هذا األسـبوع املبارك؛ 
والتأكيـد مـن خـالل ذلـك عىل وحـدة الكلمـة وكلمة 
الوحدة، والتقـارب بني املذاهب واملدارس اإلسـالمية 
املتنوعـة، وخلـق التفامهـات الوحدوية بني املسـلمني؛ 
إذ أن اإللـه املعبـود واحـد، والنبـي املتبع واحـد، وهذه 
الوحدويـة يف األلوهيـة والنبـوة كفيلـة بتوحيـد صـف 
التحديـات  أمـام  بينهـم  فيـام  الفرقـة  ونبـذ  املسـلمني 
اخلارجيـة التي هتددهم، لكن ومع األسـف الشـديد أن 
بعض من ينتسـبون لإلسـالم حيّرمـون انعقـاد من مثل 
هكـذا احتفـاالت ونـدوات وغريها؛ بزعم أهنـا بدعة!
  فهـل الوقوف عىل شـخصية اخلاتـمn وتعريف 
العـامل بـه وبرسـالته اخلالـدة بدعـة؟! فـام بـال الليـايل 

احلمـراء واملجـون التـي ليسـت ببدعـة منكرة؟!

Aِد الَمِسيِح يِّ االْحِتَفاُل ِبِمَيالِد السَّ
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لنقابة  التابعة  الندوات  إلحدى  دعوة  تلقيت 
رجال  بأحد  فيها  التقيت  العراقيين،  المحاميين 
الدين، وبحكم عملي كقاٍض تجاذبت معه أطراف 
الحديث عن القوانين الوضعية وموافقتها لألحكام 
المداخالت  إحدى  وفي  عدمه،  من  الشرعية 
إثباته  وكيفية  الغصب  موضوع  ذكر  معه  الكالمية 

على الغاصب بالبينة.
في  القضايا  ُجل  دارت  ما  كثيرًا  له:  فقلت 
فهاّل  الموضوع،  هذا  حول  العراقية  المحاكم 

وّضحت لي الغصب بالمعنى شرعي؟
فأجاب الشيخ: الغصب يا أستاذ: هو االستيالء 
على مال الغير أو حقه عدوانا وظلما، لقوله تعالى: 
آية  )البقرة:  بِاْلَباطِِل(،  َبْينَُكْم  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  )َواَل 

.)188
فقلت: وما هو المغصوب؟

قال: هو أقسام: 
من  الدار  كغصب  المنفعة،  مع  عين  األول: 

مالكها.
الثاني: عين بال منفعة، كغصب المستأجر العين 

المستأجرة من مالكها مدة اإلجارة.
الثالث: منفعة مجردة، كغصب العين المؤجرة 

وانتزاعها من يد المستأجر واالستيالء على منفعتها 
مدة اإلجارة.

الرابع: حق مالي متعلق بالعين، كاالستيالء على 
العين المرهونة من المرتهن.

فقلت: فما حكم الغصب؟
الضمان  الغاصب  على  ويجب  حرام،  هو  قال: 
أو  كان  عينًا  مطلقا  األموال  من  المغصوب  كان  إذا 

منفعة.
قلت: إذن يتقوم الغصب باستيالء الغاصب على 

العين المادّية كسرقتها من صاحبها مثاًل.
يد  تحت  العين  تلك  وصيرورة  نعم،  قال: 

الغاصب عرًفا.
فقلت: هل يجب أن يكون ذلك الغصب بصورة  

مباشرة؟
قال: ال، قد يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

كأمر الغير بجلبها له.
الحال  فما  المنقول  المغصوب  في  هذا  فقلت: 

بغير المنقول؟
أن  الدار  كغصب  المنقول  غير  في  يكفي  قال: 

يسكنها الغاصب أو ُيسّكن الغاصب غيره.
فقلت: وإذا اشترك اثنان في الغصب واالستيالء 

عناقيد
 Kاملسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

الغصب
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على مال معين من منهما ضامن؟
المال،  لجميع  ضامنا  منهما  كل  كان  قال: 
فمن  شاء،  أيهما  مطالبة  في  مخّير  المال  وصاحب 

راجعه المالك ضمن جميع المال.
عليه  عفى  المغصوب  المال  كان  وإن  فقلت: 

الزمن هل يجب رّده؟
قال: يجب رّده إلى مالكه ما دام باقًيا وإن كان 
على  الضرر  رّده  استلزم  وإن  بل  مؤنة،  رّده  في 
الغاصب. مثال لو غصبت قطعة من حديد ـ شلمان 
وأن  رّدها  من  بد  ال  عليها  البناء  الغاصب  وأنشأ  ـ 

أضر بالبناء خرابًا.
فقلت: وعلى تقدير بذل البدل من قبل الغاصب 

حتى ال يضر ببناءه هل للمالك المطالبة
بالعين دون البدل؟

قال: نعم، للمالك ذلك وإن لزم الغاصب نزعها 
ورّدها إليه بل وإن لم تكن للعين المغصوبة  مالية.

الزمن،  دارًا مدة من  لو غصب شخص  فقلت: 
هل يجب أن يعّوض عن منفعتها للمالك؟

المالك  تعويض  الغاصب  على  وجب  قال: 
بمقدار مدة الغصب وإن لم يسكنها أحد.

وعيب  نقص  المغصوب  في  حدث  لو  فقلت: 
ماذا يفعل الغاصب عند رّده؟

 قال: وجب عليه أرش النقصان - وهو التفاوت 
بين قيمته صحيحًا وقيمته معيبًا - ورّد

المعيوب إلى مالكه.
قلت: لو كان الشيء المغصوب باقيًا لكن نزلت 

قيمته السوقية، فما يفعل الغاصب عند الرد؟
القيمة ما لم يكن  قال: رّده ولم يضمن نقصان 

ذلك بسبب نقصان في العين.
قلت: ما المراد بالضمان المثلي؟

يكون  ما  الضمان،  عند  له  المماثل  أي  قال:   
التي  بالخصوصيات  أي  الصنف  في  له  موافقا 
يكفي  وال  العقالء  رغبات  باختالفها  تختلف 

االتحاد في النوع، ولو تعّذر المثل ضمن القيمة.
والنقصان  كالزيادة  القيمة  تفاوتت  وإن  قلت: 
قيمة،  الغصب  حين  له  كان  بأن  األزمنة  بحسب 
إلى  الدفع  يوم  وفي  قيمة،  العين  تلف  وقت  وفي 

المغصوب منه أخرى، فعلى أي قيمة يدفع؟
يوم  بالقيمة  الغاصب  على  الدفع  مدار  قال: 

دفعها للمغصوب منه.
مالكه  إلى  المغصوب  إرجاع  تعذر  وإذا  قلت: 

إن كان ُيعد تالفًا عرفًا؟
قال: دفع بدله إلى المالك ِمْثاًل أو قيمة، كذلك 
استرجعها  ما  فمتى  نمائها  المغصوبة  العين  يتبع 

صاحبها استرجع نمائها.
قلت: بم ُتدفع القيمة التي يضمنها الغاصب في 

القيميات وفي المثليات عند تعذر المثل؟
قال: تحتسب بالنقد الرائج )األوراق النقدية(.

قلت: لو تعاقبت األيادي الغاصبة على عين ثم 
تلفت، فأيهم ضامن منهم؟

ببدل  يرجع  أن  فللمالك  الجميع،  ضمن  قال:   
أو   منهم،  واحد  كل  إلى  القيمة  أو  المثل  من  ماله 

بالتوزيع متساويًا أو متفاوتًا عليهم.
بغصبّيته  جاهاًل  شيئًا  شخص  اشترى  لو  قلت: 

وغّرمه المالك فماذا يفعل حينئذ؟
قال: رجع على الغاصب بما َغُرم للمالك.

فقلت: وإن كان عالما بالغصب؟
َغُرم  بما  الغاصب  على  الرجوع  له  ليس  قال: 

للمالك.
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خلٍق  بكّل  والتَّخلق  التَّحي  إىل  اإلسالم  دعا 
حسن، فإّنام ُيعرف املسلم بأخالقه احلََسنة، ويمتاز عن 
كه هبا، ومما ينبغي عىل املسلمني أن يتمّيزوا  غريه بتمسُّ
عن  البعد  تعني  والعّفة  العّفة،  ُخُلق  األخالق  من  به 
الشهوات  ضبط  عىل  والقدرة  والرذائل  الفواحش 
التي تدعو إليها النفس البرشية، فهي ُجبلت عىل حبِّ 
ابتعد  وكّلام  بالسوء،  األّمارة  النَّفس  وطاعة  اهلوى، 
للتحّي  أقرب  كان  وامللّذات  الشهوات  عن  املسلم 
بالعّفة التي توصل إىل تقوى اهلل والُقرب منه، فام هي 
العّفة؟ وكيف للمسلم أن يتحىّل هبا؟ ذلك ما ستتطّرق 

له هذه املقالة.
العّفة لغًة 

العّفة يف اللغة: »مصدر عفَّ يقال: َعفَّ عن احلرام 
، فهو َعفٌّ وَعِفيٌف،  ًة وَعّفًا وَعَفاَفًة أي: كفَّ يِعفُّ ِعفَّ
عن  واْسَتَعفَّ  اهلل،  ُه  وأَعفَّ وَعِفيَفٌة،  ٌة  َعفَّ املرأة  ويقال: 
َة« )الرازي، حممد  َف: تكلف الِعفَّ ، وَتَعفَّ املسألة أي: عفَّ

أي بني

بن أيب بكر، خمتار الصحاح: ص213(. و»الِعفة الَكفُّ عام 

)ابن  الَعفاِف«.  طَلُب  واالْستِْعفاف  وجَيُْمل،  حَيِلُّ  ال 
منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج9، ص253(.

الشهوية  للقوة  »هيئة   : اصطالحًا  العفة  تعريف 
القوة،  هذه  إفراط  هو  الذي  الفجور  بني  متوسطة 
ُيبارش  َمن  فالعفيف  تفريطها،  هو  الذي  واخلمود 
األمور عىل وفق الرشع واملروءة«. )اجلرجاين، التعريفات: 
ص151(. وقيل أيضًا هي: »ضبط النفس عن امللّذات 

احليوانية، وهي حالة متوسطة بني اإلفراط وهو الرشه 
والتفريط وهو مجود الشهوة«.)الراغب األصفهاين، الذريعة 

إىل مكارم الرشيعة: ص224(.

أنواع العّفة 
ُتقسم العّفة عىل نوعني رئيسني، وهبام يمكن متييز 

املسلم امللتزم بأخالق اإلسالم عن غريه من الناس. 
هبا  وُيقصد  املحارم،  عن  العّفة  األول:  النوع 
الكف عن حمارم املسلمني، من الدم واملال والعرض، 

مفهوم العّفة يف الدين اإلسالم
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الفرج  ضبط  األول:  العلامء،  عند  نوعان  العّفة  وهذه 
عن احلرام؛ أي: عدم االقرتاب الفعي من احلرام سواء 

بالزنا أو ما قاربه من املحّرمات.
النوع الثاين: كّف اللسان عن األعراض؛ أي: من 
الفحش والتفحش بالكالم كالغيبة والنميمة، واخلوض 
يف أعراض الناس، وغري ذلك. النوع الثاين: العّفة عن 
املجاهرة  عن  الكف  نوعان:  وهي  واملعايص،  املآثم 
بالظلم؛ أي: الكف عن ظلم الناس جهارًا هنارًا، وعدم 
اخلوف من اهلل تعاىل عند ظلم الناس، وعدم االعرتاف 
بظلمهم مع علم الظامل يف رسيرة نفسه أّنه ظامل، وكّف 
يف  ذلك  كان  سواء  اخليانة،  عىل  اإلرصار  عن  النفس 
الظاهر أو الباطن؛ يف الظاهر أمام الناس، ويف الباطن 
يف رسيرة نفسه.)ينظر: منظور حممد، العّفة يف القرآن الكريم: 

ص102(.

عوامل اكتساب العّفة 
طلب العلم الرشعي والتعّرف عىل اهلل )عّز وجل( 
وصوالً إىل درجة عالية من اإليامن الذي يكون سببًا يف 
كبح النفس عن شهواهتا، والتّرع إىل اهلل تعاىل ودعاؤه 
وكثرة مناجاته بصدق وخضوع، والصوم: فهو سبيل 
واإلكثار  شهواهتا،  وضبط  وتزكيتها  النفس  طهرة  إىل 
العبد من رّبه وتكسبه حمّبته،  التي تقّرب  النوافل:  من 
واالبتعاد عن أسباب اإلثارة، والزواج: فإّنه باب واسع 
عن  للنفس  إبعاد  ففيه  البرص:  وغّض  اجلوارح،  لعّفة 
التعّرض للشهوات واملغريات، واالبتعاد عن أصدقاء 

السوء .)ينظر: املصدر السابق: ص100(.

ثمرات العّفة
 للعّفة ثمرات من أمهها: تعترب العّفة من ثمرات 
تعاىل،  اهلل  حّرم  عاّم  اجلوارح  حُتفظ  وبالعفة  اإليامن، 
وبالعفة حُتفظ األعراض يف احلياة الّدنيا، والفوز بالنعيم 
يف اآلخرة. ُتعترب العّفة ركنًا من أركان املروءة اّلتي ينال 
يكون  العّفة  وبوجود  والرّشف،  احلمد  اإلنسان  هبا 
العّفة  انتشار  والفواحش..  املفاسد  من  املجتمع سلياًم 
وإشاعتها يف املجتمع جتعل من املجتمع جمتمعًا صاحلًا.

 إّن العفيف من السبعة الذين يظّلهم اهلل تعاىل يف 
»سبعٌة   :nظّله يوم ال ظّل إاّل ظّله.. قال رسول اهلل
العادُل،  ُيظِلُّهُم اهللُ يف ظِلِّه يوَم ال ظِلَّ إال ظِلُّه: اإلماُم 
ذاُت  امرأٌة  طَلَبْته  ورجٌل  ربِّه...  عبادةِ  يف  نشأ  وشابٌّ 
َمنِصٍب ومجاٍل، فقال إين أخاُف اهللَ«. )البخاري، صحيح 
كامل  عىل  دليالً  العّفة  ُتعترب  ص161(.  ج1،  البخاري: 

مسرتيح  العفيف  الشخص  يكون  وعّزهتا.  النّفس 
نرة  املختصني،  من  عدد  )ينظر:  البال.  مطمئّن  النّفس 

النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم: ج7، ص2888(.

 الوسائل اُلِعينة عىل العّفة
للفرد  يمكن  التي  الوسائل  من  العديد  هناك   
اتباعها ليصل إىل العّفة، ومن هذه الوسائل: أن يتقي 
يلتجئ  وأن  وعالنيته،  رّسه  يف  وجّل(  )عّز  اهلل  العبد 
إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالدعاء بأن يرصف عنه السوء 
والفحشاء، وتربية األبناء وتنشئتهم التنشئة اإلسالمية، 
وسد  املجتمع،  يف  وتطبيقها  احلدود  وإقامة  والزواج، 
الذرائع املؤدية إىل الفساد يف املجتمع. )ينظر: منظور حممد، 

العّفة يف القرآن الكريم: ص120(.
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حـول  والدراسـات  القـراءات  تباينـت 
موضوعـة التكافؤ بيـن الزوجين، وهـل أن الرجل 
يكـون  أن  يجـب  المـرأة  يتقـّدم  أن  يريـد  الـذي 
أو  العمـري  أو  االجتماعـي  أو  العلمـي  مسـتواه 
النفسـي أو غيرهـا متكافئـًا مـع مسـتوى الزوجة؟

المواضيـع  أهـم  مـن  الموضـوع  وهـذا 
الزوجيـة ربمـا، وتختلـف فيـه الـرؤى واألفـكار 
حتـى بيـن الزوجيـن نفسـيهما، فالـزوج لـه رؤيـة 
ونظـرة خاصـة بالزوجـة، وهـل أنهـا كفـؤة له ال؟ 
للرجـل  ورؤيتهـا  نظرتهـا  لهـا  الزوجـة  وكذلـك 
المتقـدم لهـا -إن لم تكـن تعرفه من قبـل-، وهل 
هـو بمسـتواها أم ال؟ وهـل هـو يلبـي طموحهـا؟ 
وهـل هـو الـزوج الـذي انتظرتـه سـنوات؟ ومـن 
جهـة ثالثـة فإن ألهـل الزوجـة رأي ورؤيـة أيضًا.

فإنهـا  وتوافقـت  تمـت  إن  الثالثيـة  وهـذه 
عالـم  نحـو  العبـور  فـي  األولـى  العتبـة  تشـكل 
الـزواج، لكـن يبقى مـا بعد الـزواج هو الكاشـف 
عـن مـدى صالحيـة تلـك الثالثيـة مـن عدمهـا، 
بالعكـس  أو  لزوجتـه  الرجـل  اختيـار  كان  وهـل 
فـي  الزوجـة  أهـل  تدّخـل  كان  وهـل  متوافقـًا؟ 
اختيـار الشـريك موّفقـًا وحسـب مقاييـس الكفـؤ 

ال؟ أم 
فيـرى البعـض أن التدقيـق بتلـك المقاييـس 
وكميـة  بمقـدار  التكافـؤ  ألن  شـيئًا؛  يغنـي  ال 

التفاهمـات بيـن الزوجيـن مـع عـدم تدخـل أهـل 
الطرفيـن فـي حيـاة الزوجيـن هـو الكفيـل بإنجـاح 

الـزواج. مشـروع 
البعـض اآلخـر أنـه يجـب أن تراعـى  ويـرى 
تلـك المقاييـس، وأن التكافؤ ال يتحقـق إال بمراعة 
تلـك أمـور، وهـي السـبب فـي السـعادة الزوجية.

طرحهـا  واقعيـة  مقاييـس  ثمـة  هنـاك  لكـن 
الرجـل  بهـا  اهتـم  مـا  متـى  المقـدس،  الشـارع 
والمـرأة فـإن ضمـان السـعادة يكـون بنسـبة كبيـرة 
جـدًا، والنتائـج تكـون طيبـة، وهـذه المقاييس هي 
الديـن واألخـالق، عـن أميـر المؤمنيـنA َقاَل: 
»َقاَل َرُسـوُل اللهn َيْومـًا َوَنْحُن ِعنْـَدُه: إَِذا َجاَءُكْم 
ُجـوُه، َقـاَل: ُقْلُت: َيا  َمـْن َتْرَضـْوَن ُخُلَقُه وِدينَـُه َفَزوِّ
إَِذا  َقـاَل:  َنَسـبِِه؟  فِـي  َدنِّيـًا  َكاَن  َوإِْن  اللـِه:  َرُسـوَل 
ُجـوُه، إِنَُّكمْ  إاِلَّ  َجاَءُكـْم َمْن َتْرَضـْوَن ُخُلَقُه َوِدينَُه َفَزوِّ
َتْفَعُلـوُه َتُكْن فِْتنَـٌة فِي اأْلَْرِض وَفسـاٌد َكبِيٌر«)وسـائل 
الشـيعة، العاملـي: ج14، ص52(، فـإن الرجل المؤمن 

الخلـوق هـو الكفـؤ المناسـب، والمـرأة المؤمنـة 
ألنهمـا  المناسـبة؛  الكفـؤة  المـرأة  هـي  الخلوقـة 
يعيشـان رابطـة تراحميـة إلهيـة واقعية، قـال تعالى: 
ـْن َأنُفِسـُكْم َأْزَواًجـا  Pَوِمـْن آَياتِـِه َأْن َخَلـَق َلُكـم مِّ
ًة َوَرْحَمًةO)الروم:  ـَودَّ َتْسـُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعـَل َبْينَُكم مَّ لِّ

آيـة 21(.

القوارير

اُء؟ َمْن ُهَو ُكْفُؤِك َيا َحوَّ
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قراءة في كتاب

حكم لقمان

اختيـار  علـى  وقـدرة  بصيـرة  الحكمـة 
الصـواب، وقـد مـدح الله الذيـن حصلـوا عليها 
بقولـه: Pُيْؤتِـي اْلِحْكَمـَة َمـن َيَشـاُء  َوَمـن ُيـْؤَت 
ـُر إاِلَّ ُأوُلو  كَّ اْلِحْكَمـَة َفَقْد ُأوتَِي َخْيـًرا َكثِيًرا َوَما َيذَّ
فالحكمـة خيـر كثيـر،  اأْلَْلَباِبO)البقـرة : 269(، 
وال يؤتـى هـذه المنّـة والنعمـة العظيمـة إاّل أهـل 
العقـول الراجحة الذيـن ال تتالعب بهـم األهواء  
والمطامـع القبيحـة، وكتابنـا فـي هذا العـدد عن 
ِحَكـم حكيـم ذكـره القـرآن، وذكرتـه االحاديث 
النبويـة، ومـا ورد عـن أهـل البيتDوذكرتـه 
كتـب التواريـخ انـه لقمـان الحكيـم، والكتـاب 
مـن تأليـف العالمـة الشـيخ محمدي ريشـهري، 
وقـد ذكـر فـي كتابه مـوارد كثيـرة لِحَكـم لقمان، 
وتفصيـالً جميـالً عـن حياتـه، وأفرد الـكالم لما 
ورد مـن القـرآن فيه، ومـا ورد في كتـب الحديث 
نوعيـة  إضافـة  والكتـاب  وغيرهـا،  والحكمـاء 

للمكتبة اإلسـالمية فيمـا يخص هذه الشـخصية، 
ومـا ورد عنـه مـن الـكالم الحكيم، ونقطـة مهّمة 
في الكتـاب هي بيـان الثابت والمنسـوب للقمان 
الحكيـم، حتـى أنه ذكـر مـا ورد في كتب شـعراء 
الشـيرازي، وأخيـرًا  ِحَكمـًا وفالسـفة كسـعدي 
نقتطـف اليـك شـيئًا ممـا ورد فـي الكتـاب عـن 

: ن لقما
، إنَّ الِحكَمـَة  قـاَل ُلقمـاُنA اِلبنِـِه : يـا ُبنَـيَّ
الُقلـوَب  ُتحِيـي  أَحُدهـا   : أشـياَء  َعَشـَرَة  َتعَمـُل 
الُملـوِك،  َمجالِـَس  الِمسـكيَن  الَميَتـَة، وُتجِلـُس 
وُتـؤِوي  الَعبيـَد،  ُر  وُتَحـرِّ الَوضيـَع،  ُف  وُتَشـرِّ
ـَرِف  الَغريـَب، وُتغنِـي الَفقيـَر، وَتزيـُد أِلَهـِل الشَّ
ـيِِّد ُسـؤَددا، وِهـَي أفَضُل ِمـَن الماِل،  َشـَرفًا، ولِلسَّ
وِحـرٌز ِمَن الَخـوِف، وِدرٌع فِى الَحـرِب، وبِضاَعٌة 
حيـَن َيرَبـُح، وِهـَي َشـفيَعٌة حيـَن َيعَتريـِه الَهوُل، 
وِهـَي َدليَلٌة حيـَن َينَتهـي بِِه الَيقيـُن، وُسـتَرٌة حيَن 

ال َيسـُتُرُه َثـوٌب .

الشيخ محمدي ريشهري



العــــدد )67( لشهـــر ربيـــع األول سنة 1443هـ18
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

مساحة ود

روى البخرتي قال: كنت بمنبج  بحرة املتوّكل 
احلنفية  ابن  حممد  أوالد  من  رجل  عليه  دخل  إذ 
حلو العينني، حسن الثياب، قد قرف عنده بشء 
فوقف بني يديه، واملتوكل مقبل عىل الفتح حيدثه.
ينظر  يديه - وهو ال  بني  الفتى  فلام طال وقوف 
إليه - قال له: يا أمري املؤمنني إن كنت أحرتني 
قد  كنت  وإن  األدب،  أسأت  فقد  لتأديبي 
أوباش  من  بحرتك  من  ليعرف  أحرتني 

الناس استهانتك بأهي فقد عرفوا.
يثنيني  ما  لوال  حنفي،  يا  واهلل  املتوكل:  له  فقال 
من  عليك  ويعطفني  الرحم،  أوصال  من  عليك 
ولفّرقت  بيدي،  لسانك  النتزعت  احللم؛  مواقع 
حممد  بمكانك  كان  ولو  وجسدك،  رأسك  بني 
أما ترى  فقال:  الفتح،  إىل  التفت  ثم  قال:  أبوك، 
ما نلقاه من آل أيب طالب؟ إما حسنيٌّ جيذب إىل 
نفسه تاج عز نقَله اهلل إلينا قبله، أو حسينيٌّ يسعى 
يدل  حنفي  أو  قبله،  إلينا  اهلل  أنزل  ما  نقض  يف 

بجهله أسيافنا عىل سفك دمه.
اخلمور  لك  تركْته  حلم  وأّي  الفتى:  له  فقال 
عطفك  ومتى  وفتياهُنا  العيداُن  أم  وإدماهُنا؟ 

الرحم عىل أهي، وقد ابتززهتم فدكًا، إرَثهم من 
رسول اهللn فورثها أبو حرملة.

 وأما ذكرك حممدًا أيب، فقد طِفقَت تضُع عن عزٍّ 
رفعه اهلل ورسوله، وتطاول رشفًا تقرُص عنه وال 

تطوُله، فأنت كام قال الشاعر:
فغضَّ الطرف إنك من نمري * فال كعبا بلغت وال 

كالبا 
من  تلقاه  ما  هذا،  ِعلُجك  يل  تشكو  أنت  ها  ثم 
احلسني واحلسيني واحلنفي فلبئس املوىل ولبئس 

العشري.
لقيدك،  رجالي  هاتان  قال:  ثم  رجليه،  مد  ثم 
وهذه عنقي لسيفك، فُبْؤ بإثمي، وحتّمل ظلمي، 
فليس هذا أول مكروه أوقعته أنت وسلفك هبم، 
إاِلَّ  َأْجًرا  َعَليِه  َأْسَأُلكْم  ال  Pُقل  تعاىل  اهلل  يقول 
َة يِف اْلُقْرَبىO)الشورى: 21(  فو اهلل ما أجبت  امْلََودَّ
باملودة  عطفت  ولقد  مسألته  عن   nاهلل رسول 
عىل غري قرابته، فعاّم قليل ترُد احلوض، فيذودك 

أيب، ويمنعك جدي صلوات اهلل عليهام.
أحره،  الغد  من  كان  فلام  املتوكل،  فبكى  قال: 

وأحسن جائزته، وخىل سبيله.
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