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فضائل وكرامات

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ 4

استجابة دعائهA على تميم بن 
حصين)لعنه الله(:

ــناده  ــه: بإس ــي أمالي ــه ف ــن بابوي اب
عــن الصــادقA فــي حديــث المقتل: 
ــه:  ــال ل ــر يق ــل آخ ــرج رج ــم خ »...ث
تميــم بــن الحصيــن الفــزاري، فنــادى: 
يــا حســين ويــا أصحــاب الحســين، أما 
ــه  ــوح كأن ــرات يل ــاء الف ــى م ــرون إل ت
ــه  ــم من ــه ال ذقت ــات، والل ــون الحي بط
قطــرة ]واحــدة[ حتــى تذوقــوا المــوت 
مــن   :Aالحســين فقــال  جرعــًا. 
ــن. ــن الحصي ــم ب ــل: تمي ــل؟ فقي الرج
ــوه  ــذا وأب ــينA: ه ــال الحس فق
مــن أهــل النــار. اللهــم اقتــل هــذا 

ــوم. ــذا الي ــي ه ــا ف عطش
قــال: فخنقــه العطــش حتــى ســقط 
عــن فرســه، فوطأتــه الخيــل بســنابكها 
هاشــم  الســيد  المعاجــز،  فمات«)مدينــة 

البحرانــي: ج3، ص474(.

من كرامات
Aاإلمام الحسين
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استجابة دعائهA على محمد بن 
األشعث )لعنه الله(:

عــن  بإســناده  بابويــه  ابــن  عــن 
المقتــل:  حديــث  فــي   Aالصــادق
ــن  ــر ب ــكر عم ــن عس ــر م ــل آخ ــم أقب »ث
ســعد)عليه اللعنــة( يقــال لــه، محمــد بــن 
ــا  ــال: ي ــدي، فق ــس الكن ــن قي ــعث ب األش
ــن  ــك م ــة ل ــة حرم ــة أي ــن فاطم ــين ب حس

ــرك؟ ــت لغي ــه ليس ــول الل رس
ــة: Pإِنَّ  فتــا الحســينA هــذه اآلي
اللــَهَ اْصَطَفــى َآَدَم َوُنوًحــا َوَآَل إِْبَراِهيَم َوَآَل 
ــًة َبْعُضَها ِمْن  يَّ ِعْمــَراَن َعَلــى اْلَعاَلِميــَن* ُذرِّ

َبْعٍضO)ســورة آل عمــران: آيــة33- 34(.
ــن آل  ــدا لم ــه إن محم ــال: والل ــم ق ث
إبراهيــم، وإن العتــرة الهاديــة لمــن آل 
محمــد، مــن الرجــل؟ فقيــل: محمــد بــن 

ــدي. ــس[ الكن ــن قي ــعث ]ب األش
إلــى  رأســه   Aالحســين فرفــع 
الســماء وقــال: اللهــم أر محمــد بــن 
األشــعث ذاًل فــي هــذا اليــوم ال تعــزه 
لــه  فعــرض  أبــدا،  اليــوم  هــذا  بعــد 
عــارض فخــرج مــن العســكر يتبــرز، 
فســلط اللــه عليــه عقربــًا، فلدغتــه، فمــات 
بــادي العورة«)مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم 

ص475(. ج3،  البحرانــي: 

استجابة دعائهA على ابن جوزة )لعنه 
الله(:

ــن  ــن اب ــوب، ع ــهر آش ــن ش ــن اب ع
فــي  جريــر  وابــن  اإلبانــة،  فــي  بطــة 
ــن  ــينA اب ــادى الحس ــه ن ــخ: »إن التاري
جــوزة فقــال: يــا حســين ابشــر فقــد 
ــرة.  ــل اآلخ ــا قب ــي الدني ــار ف ــت الن تعجل

ــم. ــال: نع ــا؟ ق ــك أن ــال: ويح ق
قــال: ولــي رب رحيــم وشــفاعة نبــي 
مطــاع ]كريــم[، اللهــم إن كان عنــدك 

ــار. ــى الن ــّره إل ــا فج كاذب
قــال: فمــا هــو إال ان ثنــى عنان فرســه 
فوثــب بــه فرمــى بــه، وبقيــت رجلــه فــي 
الــركاب ]ونفــر الفــرس[، فجعــل يضرب 

برأســه كل حجــر، وشــجر حتــى مــات.
وفــي روايــة: اللهــم جــّره إلــى النــار، 
وأذقــه حّرهــا فــي الدنيــا قبــل مصيــره إلى 
اآلخــرة، فســقط عــن فرســه فــي الخندق، 
Aالحســين فســجد  نــار  فيــه   وكان 
)مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم البحرانــي: 

ص475(. ج3، 



وقفـة فقهـية

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ6

وفـق فتـاوى سامحة املرجع الديني األعىل
Kالسيد عيل احلسيني السيستاين

ـــة  ـــوال املخصص ـــزيء يف األم ـــل ُي ـــؤال: ه الس
ـــات؟ ـــرف الصدق ـــرف يف َم ـــامل أن ُت ـــرّد املظ ل

ـــوط  ـــن واالح ـــر املتدي ـــا الفق ـــواب: مرفه اجل
ـــي. ـــم الرشع ـــإذن احلاك ـــون ب ان يك

ـــامل  ـــوال رّد املظ ـــوز رصف أم ـــل ي ـــؤال: ه الس
ـــي؟ ـــم الرشع ـــوع اىل احلاك ـــن دون الرج م

اجلواب: ال يوز عىل االحوط لزومًا.
الســـؤال: رجـــل أعطـــاين مـــاالً ألنفقـــه 
حتـــت عنـــوان )رّد مظـــامل( فهـــل يعطـــي للفقـــر 

ــوام؟ ــن العـ ــر مـ ــمي أم الفقـ اهلاشـ
اجلـــواب: يـــوز إعطـــاء املظـــامل للفقـــر 
ـــميًا أو  ـــه هاش ـــن كون ـــرق ب ـــر ف ـــن غ ـــي م الرشع

غـــره.
ـــىل  ـــد ع ـــا يزي ـــاء م ـــوز اعط ـــل ي ـــؤال: ه الس
ـــد  ـــخص واح ـــامل لش ـــن رّد املظ ـــنة، م ـــة الس مؤون

ـــدة؟ ـــة واح دفع
ــوط  ــكال، واالحـ ــل اشـ ــذا حمـ ــواب: هـ اجلـ

تركـــه.
ــائدة يف  ــح سـ ــة صلـ ــد عمليـ ــؤال: توجـ السـ
ــه عـــن  ــبة املكّلـــف نفسـ ــام حماسـ ــا يف مقـ بادنـ
احلقـــوق الرشعيـــة وهـــي أن حيســـب كل مـــا يف 
ـــم  ـــن، ث ـــس أم مل يك ـــه اخلم ـــواء أكان في ـــه س ملك
ــول  ــن وجمهـ ــن احلّقـ ــه مـ ــام يف ذمتـ ــح عـ يصالـ
ـــارات  ـــة والكف ـــذور املطلق ـــامل والن ـــك ورد املظ املال
بـــامل صلـــٍح قـــد يكـــون أقـــل مـــن مخـــس مـــا 
حتـــت يـــده ممـــا ليـــس فيـــه اخلمـــس وممـــا فيـــه، 
ـــيد  ـــه الس ـــيv وقبل ـــيد اخلوئ ـــن الس ـــروف ع واملع
vالگلپايـــگاين الســـيد  وبعـــده   vاحلكيـــم 

السؤال: ما املراد برّد املظامل؟
ـــة  ـــوق الي ـــامل احلق ـــرّد املظ ـــراد ب ـــواب: امل اجل
ـــاب  ـــة اصح ـــدم املعرف ـــع ع ـــة م ـــة بالذم املتعلق
احلـــق، او عـــدم تيســـر الوصـــول اليهـــم 
ـــن  ـــّر ع ـــغ ويع ـــس املبل ـــان بنف ـــّدق اإلنس فيتص

ذلـــك بـــرد املظـــامل. 
ــي  ــوب يعطـ ــل أي الذنـ ــؤال: يف مقابـ السـ

ــامل؟ ــان رّد املظـ اإلنسـ
ـــه وال  ـــي يف ذّمت ـــاس الت ـــوق الن ـــواب: حق اجل

ـــم. ـــل إليه ـــا أو ال يص ـــرف أصحاهب يع

أحكام رد املظامل

قال اإلمام أمري املؤمننيA: )ِرْزُقَك َيْطلُبَك َفأِرْح َنْفَسَك ِمْن َطَلِبه(. .قال اإلمام أمري املؤمننيA: )ِرَضا اهلِل ُسْبحانُه َمْقُروٌن ِبطاَعِته(.
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ــن  ــد مـ ــه أم البـ ــل متضونـ ــك فهـ ــاء ذلـ  إمضـ
ــس  ــه اخلمـ ــا فيـ ــس ممـ ــذ اخلمـ ــبة وأخـ املحاسـ
فقـــط أم تقرتحـــون طريقـــة صلـــح أخـــرى؟

اجلـــواب: املصاحلـــة عـــن مجيـــع املذكـــورات 
ــة  ــن صحـ ــام ال نظـ ــًا كـ ــا أساسـ ــرف هلـ ال نعـ
انتســـاب إمضائهـــا إىل األعـــام الثاثـــة )قـــدس 
اهلل أرسارهـــم(، و الـــازم إخـــراج اخلمـــس 
ممـــا تعلـــق بـــه يقينـــًا، ثـــم إجـــراء املصاحلـــة يف 
ــذا يف غـــره  ــامل، وهكـ ــبة االحتـ املشـــكوك بنسـ
مـــن احلقـــوق ممـــا يكـــون متعلقـــه عـــن املـــال 
كمجهـــول املالـــك، وأمـــا مـــا يتعلـــق بالذمـــة، 
ومـــا يلحـــق بـــه، مثـــل: النـــذور، والكفـــارات، 
ـــن؛ إذا  ـــدر املتيق ـــىل الق ـــه ع ـــار في ـــوز االقتص فيج
ـــون  ـــدم ك ـــرض ع ـــغ، وف ـــك يف التفري ـــن الش مل يك
ــازم  ــن وإال فالـ ــن املتباينـ ــرددًا بـ ــه مـ مرفـ
هـــو االحتيـــاط، وإذا أراد املكلـــف االحتيـــاط يف 
ــة  ــراء املصاحلـ ــام بأجـ ــًا قـ ــورة األوىل أيضـ الصـ
بنســـبة االحتـــامل يف املشـــكوك فيـــه، هـــذا كلـــه 
ــه  ــا فيـ ــرام وأمـ ــط باحلـ ــال املختلـ ــر احلـ يف غـ
ـــة. ـــالة العملي ـــر يف الرس ـــام ذك ـــوط ب ـــه من فتحليل
ـــىل  ـــد ع ـــا يزي ـــاء م ـــوز اعط ـــل ي ـــؤال: ه الس
ـــد  ـــخص واح ـــامل لش ـــن رّد املظ ـــنة، م ـــة الس مؤون

ـــدة؟ ـــة واح دفع
ــوط  ــكال، واالحـ ــل اشـ ــذا حمـ ــواب: هـ اجلـ

تركـــه.
أحكام رّد األمانة:

ــة  ــّرف باألمانـ ــق يل التـ ــل حيـ ــؤال: هـ السـ
ــا؟ ــن أصحاهبـ ــتئذان مـ ــن دون االسـ مـ

برضاهـــم  واثقـــًا  تكـــن  مل  اذا  اجلـــواب: 
ـــم  ـــول اليه ـــن الوص ـــت م ـــا، ويئس ـــك فيه بترف
يف املســـتقبل املنظـــور، فأنـــت مـــأذون بالتصـــّدق 

هبـــا عـــىل الفقـــراء املتدينـــن.
ـــدون  ـــة ب ـــن األمان ـــوز حتس ـــل ي ـــؤال: ه الس
ِعلـــم صاحبهـــا )مثـــًا نجّلـــد كتابـــًا معينـــًا دون 

إذن صاحبـــه(؟
اجلواب: ال يوز ذلك إالّ إذا ُقطع برضاه.

عنـــد  بضاعـــة  اودع  شـــخص  الســـؤال: 
ــم احـــرتق  ــة، ثـ ــوان األمانـ ــر بعنـ شـــخص آخـ
املحـــل الـــذي فيـــه الوديعـــة، ومعـــه الوديعـــة، 
بـــيء مـــن االمهـــال مـــن ابـــن الودعـــي، فهـــل 
ــك  ــن تلـ ــض عـ ــي التعويـ ــىل الودعـ ــب عـ يـ

البضاعـــة بمثلهـــا، او بقيمتهـــا؟
اجلـــواب: اذا مل يكـــن الودعـــي مقـــرًا يف 

ــه. ــامن عليـ ــا ضـ ــظ فـ احلفـ
الســـؤال: عنـــدي امانـــة لشـــخص فهـــل 
ـــن دون  ـــًا م ـــدة ٢٠ يوم ـــا مل ـــرف هب ـــتطيع الت اس

علمـــه؟
اجلواب: ال يوز إال بإذنه.

قال اإلمام أمري املؤمننيA: )ِرْزُقَك َيْطلُبَك َفأِرْح َنْفَسَك ِمْن َطَلِبه(. .قال اإلمام أمري املؤمننيA: )ِرَضا اهلِل ُسْبحانُه َمْقُروٌن ِبطاَعِته(.
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سبب النزول:
في اآليات السابقة لهذه اآليات كان الكام 
على اإلنفاق وبذل المال لمساعدة المحتاجين 
وفي سبيل رفاه المجتمع، وفي هذه اآليات يدور 
الكام على الربا الذي يقف في الجهة المضادة 
ُتكّمل  اآليات  هذه  أن  هو  والواقع  لإلنفاق، 
هدف اآليات السابقة، ألن تعاطي الربا يزيد من 
الفواصل الطبقية ويركز الثروة في أيدي فئة قليلة، 
طهارة  سبب  واإلنفاق  األكثرية،  فقر  ويسبب 
القلوب، والنفوس، واستقرار المجتمع، والربا 

سبب البخل، والحقد والكراهية، والدنس.

الربا،  منع  في  وصريحة  شديدة  اآليات  هذه 
ولكن يبدو منها أن موضوع الربا قد سبق التطرق 
إليه، ولكن جاء على شكل نصيحة أخاقية، قال 
َأْمَواِل النَّاِس  َآَتْيُتْم ِمْن ِرًبا لَِيْرُبَو فِي  تعالى: Pَوَما 
أن  أي:  آية39(.  الروم:  O)سورة  اللَهِ ِعنَْد  َيْرُبو  َفَا 
بالربا،  تزداد  الثروة  أن  يرون  قد  النظر  قصيري 

ولكنها ال يزداد عند الله تعالى.
الربا في ثاث  القرآن  تناول  الهجرة،  بعد  ثم 
سور أخرى من السور التي نزلت في المدينة وهي 
بالترتيب: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة 
النساء، وعلى الرغم من أن سورة البقرة قد نزلت 
قبل سورة آل عمران، فا يستبعد أن تكون اآلية 
13٠ من سورة آل عمران - وهي التي تحرّم الربا 

تحريمًا صريحًا - قد نزلت قبل سورة البقرة.
التي  على كل حال، هذه اآلية وسائر اآليات 
تخص الربا نزلت في وقت كان فيه تعاطي الربا قد 
العربية،  راَج بشدة في مكة، والمدينة، والجزيرة 
الطبقية،  حتى غدا عاماً مهمًا من عوامل الحياة 
الكادحة  الطبقة  ضعف  أسباب  أهم  من  وسببًا 
التي  الحرب  فإن  لذلك  األرستقراطية،  وطغيان 
الحروب  أهم  من  تعتبر  الربا  على  القرآن  أعلنها 

االجتماعية التي خاضها اإلسام.
َبا اَل َيُقوُموَن  ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ يقول تعالى: Pالَّ
 .O ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ ِذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ إاِلَّ َكَما َيُقوُم الَّ
فاآلية تشّبه المرابي بالمصروع أو المجنون الذي 
السير، فيتخبط  بتوازنه عند  ال يستطيع االحتفاظ 

في خطواته.
سير   - طريقة  وصف  هو:  المقصود  ولعل 
المرابين االجتماعي - في الدنيا على اعتبار أنهم 
إلى  يفتقرون  فهم  أعمالهم،  في  بالمجانين  أشبه 

قال أمري املؤمننيA: )ِرَضا امْلَُتَجنِّ غاَيٌة ال ُتْدَرُك(.قال أمري املؤمننيA: )ِرَضا اهلِل ُسْبحاَنُه َأْقَرُب غاَيٍة ُتْدَرُك(.

َيُقوُم  َكَما  إِلَّ  َيُقوُموَن  َل  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  Pالَِّذيَن 
ُهْم  بَِأنَّ َذلَِك  اْلَمسِّ  ِمَن  ْيَطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطُه  الَِّذي 
اْلَبْيَع  اللَه  َوَأَحلَّ  َبا  الرِّ ِمْثُل  اْلَبْيُع  َما  إِنَّ َقاُلوا 
َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءُه  َفَمْن  َبا  الرِّ َم  َوَحرَّ
َفأُوَلئَِك  َعاَد  َوَمْن  اللَهِ  إَِلى  َوَأْمُرُه  َسَلَف  َما  َفَلُه 
اللَه  َيْمَحُق  َخالُِدوَن*  فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب 
اٍر  َكفَّ َواللَه َل ُيِحبُّ ُكلَّ  َدَقاِت  َوُيْربِي الصَّ َبا  الرِّ
الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  إِنَّ  َأثِيٍم* 
ِعنَْد  َأْجُرُهْم  َلُهْم  َكاَة  الزَّ َوَآَتُوا  َلَة  الصَّ َوَأَقاُموا 
Oَيْحَزُنون ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِهْم  َربِّ

)سورة البقرة: آية 277(.

لـــــــربـــــــا ا
في القرآن الكريم

)الحلقة األولى(
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التفكير االجتماعي السليم، بل أنهم ال يشخصون 
المواساة  مشاعر  وأن  الخاصة،  منافعهم  حتى 
في  لها  مفهوم  ال  وأمثالها،  اإلنسانية  والعواطف 
عقولهم، إذ أن عبادة المال تسيطر على عقولهم إلى 
درجة أنها تعميهم عن إدراك ما ستؤدي إليه أعمالهم 
في  الحقد  روح  غرس  من  االستغالية  الجشعة 
سيعقب  وما  الكادحة،  المحرومة  الطبقات  قلوب 
تعّرض  اجتماعية  وانفجارات  ثورات  من  ذلك 
المجتمع  هذا  مثل  وفي  للخطر،  الملكية  أساس 
من  الراحة  وستصادر  واالستقرار،  األمن  سينعدم 
فإنه  ولذلك  المرابي،  هذا  فيهم  بمن  الناس  جميع 

يجني على نفسه أيضًا بعمله الجنوني هذا.
اآلخر  العالم  في  اإلنسان  وضع  أن  بما  ولكن 
تجسيد ألعماله في هذا العالم، فيحتمل أن تكون 
اآلية إشارة إلى المعنيين أي: أن الذين يقومون في 
الدنيا قيامًا غير معتقل وغير متوازن يخالطه اكتناز 

جنوني للثروة سيحشرون يوم القيامة كالمجانين.
الطريف أن الروايات واألحاديث تشير إلى كا 
 Aالصادق اإلمام  عن  حديث  ففي  المفهومين، 
يخرج  ال  الربا  »آكل  قال:  أنه  اآلية  هذه  تفسير  في 
من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان«)بحار األنوار، العامة 

المجلسي: ج1٠٠، ص1٢٠(.
بشأن   sالله رسول  عن  أخرى  رواية  وفي 
تجسيد حال المرابين الذين ال يهمهم غير مصالحهم 
الخاصة، وما ستجّره عليهم أموالهم المحّرمة قال: 
»لما أسري بي إلى السماء رأيت قومًا يريد أحدهم 
أن يقوم فا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من 
هؤالء يا جبرائيل؟ قال: هؤالء الذين يأكلون الربا 
ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس«)بحار األنوار، العامة المجلسي: ج1٠٠، ص116(.

اإلنسان  اضطراب  يبين  األول  الحديث 
حال  الثاني  الحديث  ويعكس  الدنيا،  هذه  في 
وكاهما  القيامة،  يوم  مشهد  في  المرابين 
اإلنسان  أن  فكما  واحدة،  بحقيقة  يرتبطان 
بإفراط وبغير حساب،  المبطان األكول يسمن 
الحرام  بالمال  الذين يسمنون  المرابون  كذلك 

لهم حياة اقتصادية مريضة تكون وباالً عليهم.
وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل الجنون 
والصرع اللذين أشارت إليهما اآلية المذكورة 
الصرع  أن  نعلم  أننا  مع  الشيطان،  عمل  من 
والجنون من األمراض النفسية التي لها أسباب 

معروفة في الغالب ؟
)مس  تعبير  أن  بعضهم  يرى  والجواب: 
الشيطان( كناية عن األمراض النفسية والجنون، 
وهو تعبير كان شائعًا عند العرب، وال يعني أن 

للشيطان تأثيرًا فعليًا في روح اإلنسان.
ولكن مع ذلك ال يستبعد أن يكون لبعض 
دون  اإلنسان  يرتكبها  التي  الشيطانية  األعمال 
الشيطاني،  الجنون  من  نوع  إلى  يؤدي  أثر  ترو 
أي يكون للشيطان على أثر هذه األعمال فاعلية 

في الشخص يسبب اختال تعادله النفسي. 
إذا  الخاطئة  الشيطانية  األعمال  إن  ثم 
هو  الطبيعي  أثرها  يكون  وتراكمت  تكررت 
السقيم من  تمييز  اإلنسان قدرته على  يفقد  أن 
السليم والصالح من الطالح، والتفكير المنطقي 
من المعوج. )التفسير األمثل، الشيخ مكارم الشيرازي: 

ج٢، ص331. بتصرف(
نكمل الحديث عن الربا في العدد القادم إن 

شاء الله تعالى.

قال أمري املؤمننيA: )ِرَضا امْلَُتَجنِّ غاَيٌة ال ُتْدَرُك(.
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حماسـن الكلم

َسِن َعْن َعيِلِّ  ِد ْبِن احْلَ مَّ ٍد َعْن حُمَ مَّ ُد ْبُن حُمَ 1- َأْحَ
اْبِن ُمْسَكاَن  َيى َعِن  ْبِن حَيْ ْبِن إِْساَمِعيَل َعْن َصْفَواَن 
َقاَل:   Aاهلَل َعْبِد  َأِب  َعْن  امْلُِغَرِة  ْبِن  اِرِث  احْلَ َعِن 
اأَلْمِر  يِف  َنْحُن   :sاهلَل َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:  »َسِمْعُته 
ا  َفَأمَّ َواِحدًا  ًرى  جَمْ َنْجِري  َراِم  َاِل واحْلَ واْلَفْهِم واحْلَ

A َفَلُهاَم َفْضُلُهاَم«. َرُسوُل اهلَلs وَعيِلٌّ
َعْن  َأبِيه  َعْن  اهلَل  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ْبُن  َعيِلُّ   -٢
ْهِديِّ َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر  ِد ْبِن ِعيَسى َعْن َداُوَد النَّ مَّ حُمَ
اْلِعْلِم  يِف  »َنْحُن  يِل:  َقاَل  َقاَل:   Aَسِن احْلَ َأِب  َعْن 

َجاَعِة َسَواٌء ويِف اْلَعَطاَيا َعىَل َقْدِر َما ُنْؤَمُر«. والشَّ
الرشح:

َجاَعِة َسَواٌء«.  قولهA: »َنْحُن يِف اْلِعْلِم والشَّ
القوة  يف  لاستقامة  تابعة  نفسانّية  كيفية  الِعلم: 
العاقلة والنفس الناطقة، والشجاعة: كيفّية نفسانية 
حتّققت  وإذا  الغضبية  القوة  يف  لاستقامة  تابعة 
هاتان الكيفّيتان حتّققت العّفة التابعة لاستقامة يف 
القوة الشهوية أيضًا، وكامل هذه الكيفيات ال يكون 
وهو  الوجوه  مجيع  من  بالفعل  كامل  إنسان  يف  إاّل 

قال أمري املؤمننيA: )ِرضاَك َعْن َنْفِسَك ِمْن َفساِد َعْقِلَك(. 

ُة َصَلَواُت اهلَل َعَلْيِهْم  اأَلِئمَّ

َجاَعِة  والشَّ اْلِعْلِم  ِفي 

اَعِة َسَواٌء والطَّ

من أصول الكافي الشريف
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َك(.  ْنيا ِمْن سوِء اْخِتياِرَك َوَشقاِء َجدِّ قال أمري املؤمننيA: )ِرضاَك ِبالدُّ

النبي والويص، فاملراد بالِعلم والشجاعة هنا ما بلغ 
حّد الكامل.

ُنْؤَمُر«.  َما  َقْدِر  َعىَل  اْلَعَطاَيا  »ويِف   :Aقوله
الظاهر من العطاء رصف املال يف وجوه اخلر فرضًا 
كان أو نفًا، وحيتمل أن ُيراد به رصف النعم الظاهرة 
والباطنة، فيشتمل عطاء العلم وتعليمه أيضًا، حلصول 
واختاف  واألمكنة،  األزمنة  بحسب  فيه  التفاوت 

أحوال الناس يف الرّد والقبول، وغر ذلك.
َعِن  َزاِهٍر  َأِب  ْبِن  َد  َأْحَ َعْن  َيى  حَيْ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ  -3
ِن ْبِن َكثٍِر  ْحَ اَن َعْن َعْبِد الرَّ اِب َعْن َعيِلِّ ْبِن َحسَّ شَّ اخْلَ
ِذيَن  Pالَّ َتَعاىَل:  اهلَل  »َقاَل  َقاَل:   Aاهلَل َعْبِد  َأِب  َعْن 
َتُهْم  يَّ ُذرِّ هِبِْم  ْقنا  َأحْلَ بِإِيامٍن  ُتُهْم  يَّ ُذرِّ َبَعْتُهْم  واتَّ آَمُنوا 
ِذيَن  Pالَّ َقاَل:   .Oٍء َشْ ِمْن  َعَمِلِهْم  ِمْن  َأَلْتناُهْم  وما 
ُة  ُته اأَلئِمَّ يَّ امْلُْؤِمنَِنA وُذرِّ s وَأِمُر  بِيُّ النَّ  ،Oآَمُنوا
ْقَنا هِبِْم ومَلْ َنْنُقْص  واأَلْوِصَياُء َصَلَواُت اهلَل َعَلْيِهْم َأحْلَ
 A ٌدs يِف َعيِلٍّ مَّ ا حُمَ تِي َجاَء هِبَ َة - الَّ جَّ َتُهُم احْلُ يَّ ُذرِّ

ُتُهْم َواِحَدٌة وَطاَعُتُهْم َواِحَدٌة«. وُحجَّ
الرشح:

ُتُهْم  يَّ ُذرِّ َبَعْتُهْم  P...واتَّ وجل:  عز  اهلل  قال 
.Oبِإِيامٍن

ذرية الرجل أوالده ويكون واحدًا ومجعًا ومنه 
عمران:  آل  )سورة   Oَبًة َطيِّ ًة  يَّ ُذرِّ َلُدْنَك  ِمْن  يِل  Pَهْب 

اجلمع  صيغة  عىل  »ذرياهتم«  أيضًا  وقرئ  آية38(. 

أي:  الغر،  مع  م  املتكلِّ صيغة  عىل  و»اتبعناهم« 
جعلنا ذرّيتهم تابعن هلم يف اإليامن، وقيل: )بِإِيامٍن( 
حال عن الضمر، أو عن الذرية، أو عنهام وتنكره 

للتعظيم.
يف  أي:   .Oَتُهْم يَّ ُذرِّ هِبِْم  ْقنا  Pَأحْلَ تعاىل:  وقوله 
 .Oآَمُنوا ِذيَن  Pالَّ قوله:  خر  وهو  والدرجة،  الرتبة 

وقرئ أيضًا »ذرّيتهم« بدون األلف.
ما  أي   .Oَأَلْتناُهْم Pوما  ذكره:  جل  وقوله 

نقصناهم، من ألته يلته إذا نقصه.
ذريته  أي:   .Oُة اأَلئِمَّ ُته  يَّ Pوُذرِّ  :Aوقوله
واألئمة  األوصياء  الكامل،  اإليامن  يف  هلم  التابعون 
صلوات اهلل عليهم أحلقناهم هبم يف وجوب الطاعة 

واالنقياد، والتسليم هلم، أو يف احلجة والطاعة.
 .Oَة جَّ احْلُ َتُهُم  يَّ ُذرِّ َنْنُقْص  Pومَلْ   :Aوقوله
ِمْن  َعَمِلِهْم  ِمْن  َأَلْتناُهْم  Pوما  تعاىل:  لقوله  تفسر 
َعَمِلِهم  ٍءO. وفيه إشارة إىل أن ضمر اجلمع يف  َشْ
إىل   OَأَلْتناُهْمP ويف   .Oآَمُنوا ِذيَن  Pالَّ إىل:  راجع 
الذرية، وإىل أن العمل: عبارة عن احلّجة والطاعة، 
آمنوا  الذين  حّجة  مثل  وطاعتهم  حّجتهم  أن  يعني 
بقوله   Aإليه أشار  كام  نقص،  غر  من  وطاعتهم 

وحّجتهم واحدة وطاعتهم واحدة أي سواء.
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مسجد النيلين

قال أمري املؤمننيA: )َرْأُي اْلعاِقـِل ُيْنجـي(. قال أمري املؤمننيA: )ُرُكوُب اْلَْطماِع َيْقَطُع ُقُلوَب الرِّجاِل(.

رصوح  أمجل  أحد  النيلن  مسجد  ُيعتر 
السودان وأهم األيقونات املعامرية يف مدينة )أم 
لنهر  الغربية  الضفاف  عىل  تقع  وهي  درمان(، 
النيل، مقابل التقاء النيلن النيل االزرق والنيل 

االبيض. 
عهد  يف  ٢/سبتمر/1984م  يف  ُافتتح 
الرئيس االسبق للسودان جعفر حممد نمري. 
مرشوع  كانت  والتصميم  الفكرة  بأن  علاًم 
خترج طموح لطالب من كلية اهلندسة واملعامر 
بــــ)جامعة اخلرطوم( يف منتصف السبعينيات 

املعامري قمر الدولة الطاهر.
يف  يشيد  مبنى  أول  املبنى  هذا  وكان 
بالذكر  واجلدير  األملنيوم،  قواطع  من  السودان 
ان املاكم العاملي املعروف حممد عيل كاي قد 

حرض حفل افتتاح املسجد.

مساحة املسجد:
الف   )1٢( للمسجد:  الكلية  املساحة 
مرت   )٢5٠٠( املباين:  ومساحة  مربع،  مرت 
الصناعية  الربوة   + الردميات  وحجم  مربع، 
)1٠٠( الف مرت مكعب، واالساسات واعامل 
إىل  إضافة  مكعب،  مرت   )٢٠٠٠( اخلرسانة 
واملياه  اهلواء،  تكييف  ووحدات  اإلضاءة، 
تناسبها  فيها  روعي  الذى  الصحي  والرف 
مع السعة الكلية للمسجد وملحقاته وخدماته.
َصَدْفة  شكل  عىل  املسجد  بناء  تم  وقد 
واألزرق  األبيض  النيلن  ملتقى  عند  عماقة 
شاطئ )أم درمان(، وكان هذا املبنى أول مبنى 
وبدون  األملنيوم  قواطع  من  السودان  يف  يشيد 
اعمدة رفع؛ إذ يتصل السقف باألرض مبارشة 
خابًا  منظرًا  يمنح  واملسجد  كالصَدف،  متامًا 

عند ملتقى النيلن.
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قال أمري املؤمننيA: )َرْأُي اْلعاِقـِل ُيْنجـي(. قال أمري املؤمننيA: )ُرُكوُب اْلَْطماِع َيْقَطُع ُقُلوَب الرِّجاِل(.

القّبة: 
للؤلؤة  الدائري  بالشكل  القّبة  متتاز 
يف  مرة  ألول  استخدم  الذي  املعدين  والسقف 
باألقواس  الواجهات  معاجلة  ومتت  السودان، 
النيلن  مسجد  يف  الرمزية  وتظهر  املدببة. 
خارجة  اجلوهرة  أن  باعتبار  للعيان  واضحة 
ترمز  وألقًا  نورًا  تشع  التي  واجلوهرة  املاء  من 
وتم  ونقائه،  لطهره  يرمز  واملاء  لإلسام، 
ليعطي  دائرة  بشكل  األفقي  املسقط  اختيار 
فوق  تشييده  وتم  اهلل،  عبادة  يف  التكافؤ  معاين 
ربوة صناعية لتأكيد شموخه، وفكرة التصميم 
شكل  من  مستوحاة  للمسجد  الفريد  اهلنديس 
اجلوهرة املنبثقة من النيل مثل: فكرة االسام، 

وإخراج الناس من الظلامت إىل النور.

فائدة عامة: 
منع القصص يف املسجد:

وصونًا  املسجد  وهيبة  مكانة  عىل  حفاظًا 
اّلتي  اإلهلّية  التوصيات  من  املستّمدة  حلرمته 
هلج هبا القرآن نجد أّن أهل البيتD تعاملوا 
املسجد  وحرمة  قدسّية  ينتهك  من  مع  بشّدة 
بيوت  ليصونوا  األساس،  دورها  عن  وحيرفها 
اهلل وحيافظوا عليها كام أرادها اهلل عّز وجّل، فقد 
Aإّن أمر املؤمنن« :Aورد عن أب عبد اهلل 
وطرده«.  بالدّرة  فرضبه  املسجد  يف  قاّصًا  رأى 

)وسائل الشيعة احلّر العاميّل: ج5، ص٢44(.

رفع الصوت باملسجد:
واملقصود منها الصوت املرتفع أو الصوت 
اّلذي  )التمّخط(  والتنّخم  التنّخع  عن  الناتج 
يف  املتعّبدين  صفاء  وُيعّكر  املوجودين  ُيزعج 
املسجد، فعن اإلمام الصادقA قال: »جنّبوا 
احلّر  الشيعة،  الصوت«.)وسائل  رفع  مساجدكم.. 

العاميّل: ج5، ص٢٢3(.
النبي  عىل  بالصاة  الصوت  رفع  نعم، 
سنان،  بن  اهلل  عبد  عن  مندوب،  فهو   sوآله
قال  يقول:  سمعته  قال:   Aاهلل عبد  أب  عن 
رسول اهللs: »ارفعوا أصواتكم بالصاة عيّل 
فإهنا تذهب بالنفاق«. )الكايف الشيخ الكليني: ج٢، 

ص493(.
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العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ14

آداب الرئاسة في اإلسالم                     الحلقة الثالثة

وما  الرئاسة  آداب  من  تبقى  ما  نكمل  العدد  هذا  يف 
ينبغي عىل املسؤول من واجبات وتكاليف، والتي منها: 

1٢- أن يشيع روح العفو: اكد القرآن الكريم والنبي 
العاقات  يف  العفو  مبدأ  عىل  منهاجه  يف   sاألكرم
االجتامعية داخل االرسة وخارجها بشكل عام، قال تعاىل: 
Pَوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِبُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَ َلُكْم َواهللَ َغُفوٌر 
َواْصَفُحواO)سورة  Pَفاْعُفوا  آية٢٢(  النور:  َرِحيٌمO)سورة 
البقرة: آية1٠9(، Pَوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَوO)سورة 

البقرة:  لِلتَّْقَوىO)سورة  َأْقَرُب  َتْعُفوا  Pَوَأْن  آية٢19(،  البقرة: 

ا َأْو خُتُْفوُه َأْو َتْعُفوا َعْن ُسوٍء َفإِنَّ اهللََ  آية٢37(، Pإِْن ُتْبُدوا َخْرً

ا َقِديًراO)سورة النساء: آية149(. َكاَن َعُفوًّ
فاهلل تعاىل رغم قدرته عىل العقاب وصف نفسه بأنه 
Pَوهللِ  تعاىل:  اهلل  بأدب  نتأدب  بأن  مأمورون  عفو، ونحن 
آية6٠(.  النحل:  احْلَِكيُمO)سورة  اْلَعِزيُز  َوُهَو  اأْلَْعىَل  امْلََثُل 
بأخاق  »ختّلقوا  احلسنى:  باسامئه  أي:  بأخاقه  ونتخّلق 
ففيها  ص31٢(.  ج1،  املجليس:  تقي  حممد  املتقن،  اهلل«)روضة 
َأَخْذَت  إِْن  َلَك  »ُطوَبى   :Aعيسى نبيه  تعاىل  اهلل  ناجى 

َك«)الكايف، الشيخ الكليني: ج8، ص138(. بَِأَدِب إهَِلِ
عن رسول اهللs: »رحم اهلل من أعان ولده عىل بره 
وهو أن يعفو عن سيئته ويدعو له فيام بينه وبن اهلل«)بحار 

األنوار، العامة املجليس: ج1٠1، ص98(.

 :sاهلل رسول  قال  قال:   Aاهلل عبد  اب  وعن 

قال أمري املؤمننيA: )َرْأُي اْلاِهِل ُيـْردي(. 

َفَتَعاَفْوا  ِعّزًا  إاِلَّ  اْلَعْبَد  َيِزيُد  اَل  اْلَعْفَو  َفإِنَّ  بِاْلَعْفِو  »َعَلْيُكْم 
ُكُم اهللَ«)الكايف، الشيخ الكليني: ج٢، ص1٠8(. ُيِعزَّ

فعىل املسؤول واألب واملرب واملؤدب أن ال يلجأ إىل 
اسلوب  بن  يوازن  بل  مبارشة،  العقوبة  اسلوب  استعامل 
العفو واسلوب العقوبة، فلعل اسلوب العفو عن العقوبة 
عىل السلوك غر املرغوب فيه يكون له فائدة أشد تأثرًا يف 
العملية الرتبوية، وكذلك عاقة اإلنسان مع جمتمعه وأهله 
العفو  عىل  مبتنية  تكون  أن  بد  ال  وأصدقائه،  وجاره 
املحبة  متأُلها  وهادئة،  مزدهرة  حياة  لنعيش  والتسامح، 

والعطف واألخوة.
وهكذا ينبغي للمسؤول اعانة رعيته عىل العفو واملحبة 
والتآلف والتكاتف، وكل ذلك يتوقف عىل أدائه ملسؤولياته 

كام ينبغي.
13- اشاعة روح التغافل عن أخطاء اآلخرين: وذلك 
النظر ّعام فعلوا وكأنك مل تعلم بام صدر  عن طريق غّض 
من  يفعلوا  ملا  واملراقبة  االنتباه  مع  لكن  أخطاء،  من  منهم 
أئمة  روايات  بعض  املعنى يف  هذا  ورد  وقد  طرف خفي، 
أهل البيتD فعن أمر املؤمننA قال »نصف العاقل 
الواسطي:  واملواعظ،  احلكم  تغافل«)عيون  ونصفه  احتامل 

ص499(.

وعن اإلمام الصادقA قال: »صاح حال التعايش 
والتعارش ملء مكيال، ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل«)حتف العقول، 

ابن شعبة احلراين: ص359(.
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وعن االمام عيل بن احلسن السجادA، يف وصية 
الدنيا  صاح  أن  بني  يا  »إعلم   :Aالباقر اإلمام  إلبنه 
مكيال  املعايش ملء  كلمتن: إصاح شأن  بحذافرها يف 
ثلثاه فطنه وثلثه تغافل، ألن اإلنسان ال يتغافل إال عن شء 
ج46،  املجليس:  العامة  األنوار،  له«)بحار  ففطن  عرفه  قد 

ص٢31(.

أمر  عن  ورد  الرعية:  بن  واملساواة  العدل   -14
اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُلَها  املؤمننA -يف قوله تعاىل: Pتِْلَك الدَّ
ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَساًداO- نزلت هذه  ِذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ لِلَّ
اآلية يف أهل العدل والتواضع من الوالة، وأهل القدرة من 
سائر الناس. )تفسر نور الثقلن، الشيخ احلويزي: ج4، ص144(.
أمر قال  العدل:  أئمة  عىل  ُفرض  ما   -15 
َعيَلَّ  َفَفَرَض  خِلَْلِقه  إَِمامًا  َجَعَلنِي  اهللَ  »إِنَّ   :Aاملؤمنن
ِب وَمْلَبيِس َكُضَعَفاِء النَّاِس  التَّْقِديَر يِف َنْفيِس وَمْطَعِمي وَمرْشَ
ِغنَاه«)الكايف،  اْلَغنِيَّ  ُيْطِغَي  واَل  بَِفْقِري  اْلَفِقُر  َيْقَتِدَي  َكْي 

الشيخ الكليني: ج1، ص41٠(.

وعنهA أنه قال: »إن اهلل تعاىل فرض عىل أئمة احلق 
بالفقر  َيَتَبّيَغ  كيا  الناس،  بَِضَعَفِة  أنفسهم  يقّدروا  أن 

فقره«)بحار األنوار، العامة املجليس: ج4٠، ص337(.
وعنهA: »عىل أئمة احلق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم 
ال  بيء  عليهم  يتميزون  وال  واللباس،  األكل  يف  حاالً 
يقدرون عليه، لراهم الفقر فرىض عن اهلل تعاىل بام هو فيه، 
الشيخ  السعادة،  وتواضعًا«)هنج  شكرًا  فيزداد  الغني  ويراهم 

املحمودي: ج٢، ص49٠(.

وعنهA: »ال حيل للخليفة من مال اهلل إال قصعتان: 
قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يطعمها«)كنز العامل، املتقي 

اهلندي: ج5، ص773(.

أن  والرئاسة  للمسؤولية  تصدى  ملن  ينبغي  وأخرًا 
يلتفت ملا ييل من أمور:

كبرة  مسؤولية  الرئاسة  أن  اإلنسان  يعلم  أن  أولً: 
وفيها من املشاكل الكثرة، فإن مل يكن كفؤًا فا يتقدم هلا، 
القيادة  إىل  الوصول  من  كان هدفه  إن  ولكن  يطلبها،  وال 

والرئاسة وجه اهلل عز وجل وإحقاق احلق، ونرش العدل، 
واإلحسان، فا مانع من ذلك بل يستحب أن يتقدم إىل 
الرئاسة حتى ال يرتك جماال ألصحاب الدنيا ولشياطن 
واإلمكانيات  السلطة  مقاليد  بيدهم  تكون  أن  اإلنس 

لتدمر الدين ونرش الفساد والظلم. 
وثانيًا: أن يعلم طالب الرئاسة ومن حيكم الناس أن 
لكل دولة برهة، وأنه كام جاءته الرئاسة يومًا فستذهب 

منه يومًا لغره، فلو دامت لغرك ما وصلت إليك.
ويؤيد،  يدعم،  أن  البلد  يف  احلاكم  حياول  وثالثًا: 
ويساهم يف كل عمل ينرش األخاق احلميدة بن الناس 
ويوجههم إىل طاعة اهلل، وعدم معصيته، ويبعد البلد عن 
واألخاق  والرذيلة  الفساد  نرش  يف  يساهم  شء  كل 

السيئة بينهم.
تنبيهه، ومن أحسن  بعد  األدب عاقبه  أساء  فمن 
املؤمننA:»دولة  أمر  فعن  وقّدمه،  أكرمه  األدب 
الكريم ُتظهر مناقبه«، وقالA: »دولة اللئيم تكشف 
الواسطي:  واملواعظ،  احلكم  ومعايبه«)عيون  مساوئه 

ص٢49(. 

وعنهA: »ثبات الدول بإقامة سنن العدل«)عيون 
احلكم واملواعظ، الواسطي: ص٢17(. 

الرئاسة«  استحق  معروفه  بذل  »من   :Aوعنه
)عيون احلكم واملواعظ، الواسطي: ص431(.

رابعًا: الترف يف األموال ومقدرات البلد بام يراه 
يف  اجلهد  وبذل  البلدان  عامرة  يف  تسعي  فعليه  الرشع، 

طلب مصالح األمة املعامرية واالقتصادية والثقافية.
خامسًا: حيافظ عىل أمن البلد وأمن األفراد، ويعد 
عىل  اهلل  حدود  ويقيم  قوة،  من  استطاع  ما  للعدو 

مستحقيها من غر جتاوز وال تقصر.
البلد  يف  التنفيذين  املسؤولن  اختيار  سادسًا: 
والتجربة،  األمانة،  أهل  من  احلاكم  عن  والنواب 

واألخاق، والفكر السديد.

قال أمري املؤمننيA: )ِرْزُق الرَُّجِل َعلى َقْدِر ِنيَِّته(.  
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داعي  فا  الثروة  كسب  يف  التوازن  إىل  الدعوة 
وجتميع  الرصيد،  تكوين  يف  اإلغامض  أو  للتعجل، 
املال؛ ألن اإلنسان مسؤول غدًا عن تقديم الئحة بام 
ورد إليه وبام صدر عنه، معززًة باملعلومات الصحيحة 
هذا  معه  ينفع  ال  َمْن  يوجد  وربام  العقاب،  نال  وإال 
Aاألسلوب من اإلقناع يف االبتعاد عن احلرام فنجده 
 يبن حالة أخرى وهي أن اإلنسان الذي يشقى بجمع 
الثروة من الطرق امللتوية وغر املرشوعة سوف يفارق 
املال، فإذا ورث املال ملن هداه اهلل تعاىل ليستعمله يف 
احلال، وفيام يرضاه عز وجل من سبل اخلر -سواء 
الثواب  أو اآلخرين- فحتاًم سيكون  لعياله  أو  لنفسه 
صاحب  للمورث  ال  املبارش  للمنفق  األوىف  واجلزاء 

املال.
ويف هذه النتيجة من احلرسة والتأمل النفيس عىل 
امُلكتِسب الذي مل يبال يف جهة كسب املال، وإنام كان 
شكل  بأي  عليه  واالستحواذ  املال  مجع  عنده  املهم 
فيه ومن جرائه ملجرد  اخلطر  نسبة  كانت  كان، ومهام 
حتقيق رغبته يف حتصيل املال، ولُيعد من أصحابه، وال 
ينفقه يف ُسُبل اإلنفاق املرضية هلل تعاىل، وال بد أن ال 
العرة  أخذ  جمال  يف  كنّا  ولو  الرشعي،  احلكم  ننسى 
واملوعظة؛ وذلك ألنه يب عىل الوارث أن يؤدي -ما 
يعلم بأنه حرام عىل موّرثه- إىل أصحابه فإن مل يمكنه 
ومن  احواهلم،  عىل  التعرف  وتعذر  لفقدهم  ذلك 
ليكون بذلك خمففًا  باملال عنهم  فيتصدق  يتعلق هبم، 

ِرَبِته(. بُِّبُه ِإىل َأْعداِئه(. قال أمري املؤمننيA: )َرْأُي الرَُّجِل َعلى َقْدِر َتْ قال أمري املؤمننيA: )ِرْفُق امْلَْرِء َوَسخاُءُه ُيَ

َثُه  ُة َرُجٍل َكَسَب َمااًل يِف َغْرِ َطاَعِة اهللِ، َفَورَّ اِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َحرْسَ رَسَ »إِنَّ َأْعَظَم احْلَ
اَر« ُل بِِه النَّ وَّ َة، َوَدَخَل اأْلَ نَّ َرُجٌل َفَأْنَفَقُه يِف َطاَعِة اهللِ ُسْبَحاَنُه، َفَدَخَل بِِه اجْلَ

Aقال أمري املؤمنني

نهج البالغة، تحقيق صالح: ص552

يأخذه  ما  ليكون  أيضًا،  موّرثه  عىل  الثقل  بعض  من 
لآلخرين  حق  بوجود  يعلم  كان  فإذا  وإال  له  حاالً 
ينفعه  وال  ألصحابه  يؤديه  حتى  الترف  له  يوز  ال 
Aالتصدق لو مل يفعل إتكاالً عىل احلكمة ألن اإلمام 
امتثاله،  عىل  وحيث  يؤكده  بل  رشعيًا  حكاًم  يغر  ال 
الذي نجمعه ونسعى  املال  أن  ننسى  أن ال  بد  وكام ال 
يف حتصيله بجهودنا الشخصية الذاتية هو منحة من اهلل 
بالوصول  تعاىل تفضل هبا علينا وكان دورنا منحرًا 

إليها واحلصول عليها.
فإذا  الدنيا  يف  دمنا  ما  ونملكه  منه  ننتفع  فاملال 
يتعلل  فا  غرنا،  إىل  انتقل  املال،  فارقنا  فارقناها، 
املال حصلت عليه من تعبي وكّدي؛  بأن هذا  البعض 
فقط؛  إليه  والوصول  استخراجه  يف  ينحران  ألهنام 
رب  تعاىل  هلل  خملوقة  فيها  وَمْن  فيها  وما  الدنيا  ألن 

العاملن، ال نملك منها إال ما أذن لنا فيه.
أنظر: كتاب أخاق اإلمام عيلA، السيد حممد صادق 

اخلرسان: ج1، ص1٢1.

ومضة من نور: 
ال بأس أن نبن بعض آثار الكسب املحرم عىل اإلنسان 
:Dالبيت أهل  وروايات  الكريم  القرآن  خال   من 
تعاىل: اهلل  قال  وقسوهتا:  القلوب  مرض   -1 
َيْكِسُبوَن﴾)سورة  َكاُنوا  ا  مَّ ُقُلوهِبِم  َعىَل  َراَن  َبْل  ﴿َكاَّ 

املطففن: آية14(.
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بُِّبُه ِإىل َأْعداِئه(.  قال أمري املؤمننيA: )ِرْفُق امْلَْرِء َوَسخاُءُه ُيَ

٢- أكل احلرام أكل للنّار: قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ 
َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم  اَم  َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّ ِذيَن  الَّ

َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعًر﴾ )سورة النساء: آية1٠(.
إنفاقه: قال اهلل جل  فيه وال أجر عىل  3- ال بركة 
َهَباء  َفَجَعْلنَاُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلوا  َما  إىَِل  ﴿َوَقِدْمنَا  ذكره: 

نُثوًر﴾ )سورة الفرقان: آية٢3(. مَّ
أخيه  أكل من مال  الصادقA: »من  قال اإلمام 
القيامة«  يوم  النّار  من  جذوة  أكل  إليه  يرّده  ومل  ظلاًم 

)وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج16، ص53(.
:s4- آكل احلرام ال يستجاب دعائه: قال رسول اهلل 

يرفع  الرجل  فإن  دعوتك،  تستجب  كسبك  »أطيب 
اللقمة إىل فيه فام تستجاب له دعوة أربعن يوما«)مكارم 

األخاق، الشيخ الطريس: ص٢75(.
قال رسول اهللs: »من أكل لقمة حرام مل تقبل له 
صاة أربعن ليلة، ومل تستجب له دعوة أربعن صباحًا، 
وكل حلم ينبته احلرام فالنار أوىل به، وإن اللقمة الواحدة 
ج63،  املجليس:  العامة  األنوار،  اللحم«)بحار  تنبت 

ص315(.
آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل :  اهلل  »قال    :sوقال
َلُكْم..﴾ َأْخَرْجنَا  َومِمَّا  َكَسْبُتْم  َما  َطيَِّباِت  ِمْن   َأْنِفُقوا 

السامء  إىل  يديه  يرفع  إن أحدهم  آية٢67(،  البقرة:  )سورة 
ويقول يا رب! يا رب! ومطعمه من حرام، ومكسبه من 
حرام، وغذي من حرام، فأنى يستجاب هلذا؟ وأي عمل 
اخلواطر،  حل«)تنبيه  غر  من  فيه  ينفق  وهو  هلذا؟  يقبل 

)جمموعة ورام( لورام املالكي النخعي: ج٢، ص545(.
حج  »من  قالوا:  أهنم   Dاألئمة عن  وروي 
وال  عبدي  لبيك  ال  التلبية:  عند  نودي  حرام  بامل 
الصدوق: ج٢،  الشيخ  الفقيه،  سعديك«)من ال حيرضه 

هامش ص٢16(.

5- اكل احلرام يقيس القلب وحييطه بالظلمة: قال 
ابن سعد: »فقد  الشهداءA ضمن خطبته جليش  سيد 
ُملئت بطونكم من احلرام وطبع عىل قلوبكم، ويلكم أال 
املجليس:  العامة  األنوار،  تسمعون؟«)بحار  أال  تنصتون؟ 

ج45، ص8(.
 6- يمنع قبول العبادات: قال رسول اهللs: »اذا 
وقعت اللقمة من حرام يف جوف العبد لعنه كل ملك يف 
الساموات واالرض«)بحار األنوار، العامة املجليس: ج63، 

ص314(.
وقال أيضًاs: »العبادة مع اكل احلرام كالبناء عىل 

الرمل«)بحار األنوار، العامة املجليس: ج81، ص٢58(.
اإلمام  عن  روي  املال:  من  الركة  يسلب   -7
اهلل  سلط  حل  غر  من  ماالً  كسب  »من   :Aالصادق
الصدوق:  الشيخ  والطن«)اخلصال،  واملاء  البناء  عليه 

ص159(. 
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عقـائــدنــا

االسم األعظم

ســؤال: مــن األســامء التــي شــاع بــن 
هــل  األعظــم«،  »االســم  اســتعامهلا  النــاس 
ــح  ــك املصطل ــن ذل ــورة ع ــاء ص ــن إعط يمك

ومــاذا يــراد منــه؟
األحاديــث  أشــارت  لقــد  اجلــواب: 
اإلســامية إىل أّن مــن بــن أســامء اهلل تعــاىل 
االســم األعظــم إذا ُدعــي بــه اســتجيب الدعــاء، 
ــه، هــل هــو مــن  ــع البحــث يف حقيقت ولقــد وق
ــد  ــرى؟ ولق ــة ُأخ ــو حقيق ــاظ، أو ه ــل األلف قبي
ــورة  ــوع بص ــي املوض ــة الطباطبائ ــث العّام بح

ــه: ــأيت بخاصت ــزان، ن ــر املي ــة يف تفس مفّصل
ــي  ــم لفظ ــه اس ــاس أّن ــن الن ــاع ب ــد ش لق
مــن أســامء اهلل ســبحانه، إذا ُدعــي بــه اســتجيب، 
ــاىل  ــامء اهلل تع ــتعرضوا أس ــا اس ــد م ــم عن ولكنّه
ــك  ــا، لذل ــن بينه ــم م ــذا االس ــىل ه ــروا ع مل يعث
اعتقــدوا أّنــه مؤّلــف مــن حــروف جمهولــة 
ــا  ــه أخضعن ــا علي ــو عثرن ــا ل ــوالً لن ــًا جمه تأليف

إلرادتنــا كّل شء.
واجلديــر بالذكــر اّن يف بعــض الروايــات 
ــم  ــام ورد أّن »بس ــك، ك ــا بذل ــعار م ــواردة إش ال
اهلل  اســم  إىل  أقــرب  الّرحيــم«  الّرحــن  اهلل 
ــا  ــوادها، وم ــن إىل س ــاض الع ــن بي ــم م األعظ
آل  ســورة  وأّول  الكــريس،  آيــة  يف  أّنــه  ورد 
عمــران، ومــا ورد أّن حروفــه متفرقــة يف ســورة 
ــا  ــاء أّلفه ــامA، وإذا ش ــا اإلم ــد يعرفه احلم

ــه. ــتجيب ل ــا فاس ــا هب ودع
وزيــر  برخيــا  بــن  أّن آصــف  ومــا ورد 
ســليامن دعــا بــام عنــده مــن حــروف اســم 
ــد  ــبأ عن ــة س ــرش ملك ــرض ع ــم فأح اهلل األعظ
ســليامنA يف أقــّل مــن طرفــة عــن، ومــا ورد 
أّن اســم اهلل األعظــم عــىل ثــاث وســبعن حرفــًا 
قّســم اهلل بــن أنبيائــه 7٢ منهــا واســتأثر بواحــد 

ــب. ــم الغي ــده يف عل ــا عن منه
تلــك  تــردُّ  العلميــة  البحــوث  ولكــن 
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العّلــة  يف  احلقيقــي  البحــث  فــأّن  النظريــة 
ــأّن  ــه، ف ــك كّل ــع ذل ــا يدف ــول وخواصه واملعل
ــياء  ــود األش ــدار وج ــدور م ــي ي ــر احلقيق التأث
املؤثــر  بــن  واملســانخة  وضعفــه  قوتــه  يف 
واملتأثــر، واالســم اللفظــي إذا اعترنــا مــن 
ــوات  ــة أص ــه كان جمموع ــوص لفظ ــة خص جه
مســموعة هــي مــن الكيفيــات العرضيــة )مقولة 
الكيــف املســموع(، وإذا اعتــر مــن جهــة معنــاه 
ــال  ــىل كّل ح ــة، وع ــورة ذهني ــّور كان ص املتص
مــن املســتحيل أن يكــون صــوت أوجدنــاه مــن 
ــا  ــة نصّوره ــورة خيالي ــرة، أو ص ــق احلنج طري
ــث  ــدرة بحي ــوة والق ــك الق ــك تل ــا متتل يف ذهنن
يقهــر بوجــوده وجــود كّل شء ويتــّرف فيــه، 
يف الوقــت الــذي يكــون هــو ـ االســم األعظــم ـ 

ــان. ــن اإلنس ــوالً إلرادة وذه ــه معل يف نفس
اإلهليــة  األســامء  األســاس  هــذا  وعــىل 
واســمه األعظــم خاصــة وإن كانــت مؤثــرة 
ــا ال  ــر بحقائقه ــام تؤث ــا أّن ــق، لكنّه ــامل اخلل يف ع
باأللفــاظ الداّلــة عليهــا، وال بمعانيهــا املفهومــة 
ــع  ــان، وبالطب ــّورة يف األذه ــا املتص ــن ألفاظه م
ــد  ــل املوج ــر والفاع ــول أّن املؤث ــن الق ــّد م ال ب
لــكّل شء هــو اهلل ســبحانه بــام لــه مــن الصفــة 
الكريمــة املناســبة لــه التــي حيويــا االســم 
املناســب، ال تأثــر اللفــظ أو صــورة مفهومــه يف 

ــن. الذه
مــن جهــة ُأخــرى أّن اهلل ســبحانه وعــد 
إجابــة دعــوة مــن دعــاه، كــام يف قولــه: Pُأِجيــُب 

اِع إِذا َدعاِنO)ســورة البقــرة: آيــة186(. َدْعــَوَة الــدَّ
ولكــن ليــس مقصــود اآليــة أّي دعــاٍء 
ينقطــع عــن  مل  الــذي  الدعــاء  كان، حّتــى 
األســباب الطبيعيــة ومل يتوّجــه إىل اهلل بالكامــل، 
بــل االســتجابة تتوّقــف عــىل الدعــاء والطلــب 
ــه  ــب من ــاء والطل ــون الدع ــي، وأن يك احلقيق
ــن كّل  ــع ع ــن انقط ــره، فم ــن غ ــاىل ال م تع
ــه،  ــن حوائج ــة م ــه حلاج ــل برب ــبب واّتص س
فقــد اّتصــل بحقيقــة االســم املناســب حلاجتــه، 
لــه،  ويســتجاب  بحقيقتــه  االســم  فيؤثــر 
وذلــك حقيقــة الدعــاء باالســم، ولــو كان هــذا 
ــه  ــاد حلقيقت ــم انق ــم األعظ ــو االس ــم ه االس
ــه دعــاؤه عــىل  كّل شء واســتجيب للداعــي ب
ــن  ــًا م ــاىل نبّي ــه تع ــى تعليم ــاق، ومعن اإلط
ــامئه  ــن أس ــاًم م ــاده اس ــن عب ــدًا م ــه أو عب أنبيائ
أو شــيئًا مــن االســم األعظــم هــو أن يفتــح لــه 
ــه تعــاىل باســمه ذلــك يف  طريقــة االنقطــاع إلي

ــم. ــك االس ــع ذل ــط بواق ــه ويرتب دعائ
وعــىل هــذا األســاس ينبغــي أن ُنفــرّس 
ــات وأن نطلــق عــىل األســامء  مــا جــاء بالرواي
الذهنيــة اســم االســم.  اللفظيــة والصــور 
ج8،  الطبطبائــي:  الســيد  امليــزان،  )تفســر 
ص354- 356(. )منشــور جاويــد: ج٢، ص79- 

.)81

 )كتاب الفكر اخلالد يف بيان العقائد، الشيخ السبحاين: 

ج1، ص18 بترف(.

قال أمري املؤمننيA: )ُرْتَبُة اْلِعْلِم َأْعلى امْلَراِتِب(.
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ــا: وتعاجلهـ
الرســـل  بعـــث  مـــن  الغايـــة  إّن  األول: 
واألنبيـــاء هـــي هدايـــة البـــرش وإلقـــاء احلجـــة 
يـــَن  ِ َبرشِّ مُّ ُســـًا  ﴿رُّ تعـــاىل:  قولـــه  يف  كـــام 
ـــٌة  ـــىَل اهللِ ُحجَّ ـــاِس َع ـــوَن لِلنَّ ـــاَّ َيُك ـــَن لَِئ َوُمنِذِري
ُســـِل َوَكاَن اهللَ َعِزيـــزًا َحِكيـــاًم﴾ )ســـورة  َبْعـــَد الرُّ
ــم  ــية لبعثهـ ــة األساسـ ــة165(، فالغايـ ــاء: آيـ النسـ

ـــاب  ـــن العق ـــذار م ـــواب واإلن ـــارة بالث ـــي البش ه
ــىل  ــة عـ ــام احلجـ ــة وإمتـ ــه اهلدايـ ــذي يلزمـ الـ
ـــول  ـــو الرس ـــذي ه ـــل ال ـــة العق ـــد حج ـــرش بع الب

ــن. الباطـ
ـــز يؤكـــد عـــىل  ـــاب العزي ـــح الكت ـــاين: رصي الث
ـــه  ـــاء يف قول ـــد ج ـــر فق ـــن نذي ـــة م ـــو أم ـــدم خل ع
ـــٌر﴾  ـــا َنِذي ـــَا فِيَه ـــٍة إاِلَّ َخ ـــْن ُأمَّ ـــاىل: ﴿َوإِن مِّ تع
)ســـورة فاطـــر: آيـــة٢4(، وهـــذا يفـــرّس لنـــا كثـــرة 

ـــتت  ـــرة لتش ـــور الغاب ـــل يف العص ـــاء والرس األنبي
األمـــم وتباعـــد مواطنهـــا يف أصقـــاع مرتاميـــة عـــىل 
ـــًا  ـــل معدوم ـــل التواص ـــا يع ـــورة، مم ـــطح املعم س
غالبـــًا فيـــام بينهـــا، فليـــس املعيـــار عـــىل كثـــرة 
ـــا  ـــة ووصوهل ـــم احلج ـــىل إباغه ـــام ع ـــاس وإّن الن
إليهـــم، ويف األزمنـــة القريبـــة العهـــد مـــن 
Dــن ــان املعصومـ ــولs وزمـ ــن الرسـ  زمـ
ـــق أمـــة مل تصلهـــا احلجـــة ومل تبلغهـــا الرســـالة  مل تب

ـــا. فضـــًا عـــن زمانن

تساؤل في زمن الغيبة

عندمـــا نشـــاهد يف زماننـــا -ونحـــن يف 
 fعـــر غيبـــة إمامنـــا احلجـــة بـــن احلســـن
ـــاد  ـــاد، واإلفس ـــاد، والفس ـــم، واالضطه - الظل
ـــن  ـــب الفت ـــه وتكال ـــكاله ومتظهرات ـــف أش بمختل
ـــة،  ـــوط يف اهلاوي ـــن اهلب ـــتتبعه م ـــا تس ـــا وم علين
ـــم يف  ـــا ووقوعه ـــاس فيه ـــن الن ـــر م ـــزالق كث وان
ـــي  ـــي ال تنته ـــروب الت ـــًا إىل احل ـــا، مضاف رشاكه
ــا  ــة، ومـ ــا أشـــكال متنوعـ والتـــي أصبـــح هلـ
ـــرح  ـــد، يط ـــل والترشي ـــن اآلالم والقت ـــه م ختلف
عـــىل أذهـــان بعـــض النـــاس تســـاؤل حـــول 
ـــاء  ـــاىل لألنبي ـــث اهلل تع ـــدم بع ـــن ع ـــة م احلكم
واملرســـلن وأوصيائهـــم لكـــي خيلصونـــا مـــن 
ـــات  ـــد ورد يف الرواي ـــة، فق ـــن العصيب ـــذه املح ه
ـــة  ـــم اهلل يف األزمن ـــن بعثه ـــاء الذي ـــدد األنبي أن ع
الغابـــرة مائـــة وأربعـــة وعـــرشون ألـــف نبـــي 
ـــم  ـــم وخلفائه ـــن أوصيائه ـــًا ع ـــول، فض ورس
مـــع أن البرشيـــة كانـــت أقـــل عـــددًا وأضيـــق 

موطنـــًا؟!
وللجـــواب عـــن هـــذا التســـاؤل وحـــل 
هـــذه اإلشـــكالية نذكـــر مجلـــة مـــن األمـــور 
توضـــح املغالطـــة التـــي وقـــع فيهـــا الســـائل 

قال أمري املؤمننيA: )راِقِب اْلَعواِقَب َتْنُج ِمَن امْلَعاِطِب(.

الشيخ مصطفى الفرهود
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ـــرة  ـــىل كث ـــار ع ـــس املعي ـــّن أن لي ـــث: تب الثال
ـــوغ  ـــىل بل ـــل ع ـــاءD، ب ـــدد األنبي ـــرش يف تع الب
ــة - اآلن ويف أي  ــك أن ال حجـ ــة، وكذلـ احلجـ

.Qـــىل اهلل ـــة ع ـــان - ألي أم زم
الرابـــع: إّن وقـــوع الفســـاد واإلفســـاد 
والفتـــن وســـفك الدماء...الـــخ، واقـــع بِِقـــدم 
 Aتاريـــخ البرشيـــة مـــن زمـــن نبـــي اهلل آدم
والشـــيطان إىل زمـــن نـــوحA وطوفانـــه إىل زمـــن 
Aونمـــروده إىل زمـــن موســـى Aإبراهيـــم 

ـــه إىل زمـــن رســـولنا األكـــرمs وقريـــش  وفرعون
Aــن ــام احلسـ ــن اإلمـ ــقيفتهم وإىل زمـ  وسـ

ـــت  ـــة، فليس ـــوم القيام ـــد إىل ي ـــى يمت ـــده حت ويزي
مهمتهمDمنـــع وقوعـــه خصوصـــًا مـــع 
ــاء  ــا دار ابتـ ــك، فالدنيـ ــف بذلـ ــدم التكليـ عـ
ــاد النـــاس  ــا إرشـ وامتحـــان، ووظيفتهـــم فيهـ

ــة عليهـــم. ــاء احلجـ وهدايتهـــم وإلقـ
يف  احلجـــة  أّن  نعتقـــد  إّننـــا  اخلامـــس: 
،fـــدي ـــام امله ـــو اإلم ـــا ه ـــادي لن ـــا  واهل  زمانن

ــن  ــع مـ ــه ال متنـ ــتور وغيبتـ ــب مسـ ــو غائـ فهـ
ـــث  ـــام ورد يف احلدي ـــارك ك ـــوده املب ـــاع بوج االنتف
ــاع  ــه االنتفـ ــا وجـ ــهf: »وأّمـ ــف عنـ الرشيـ
ـــا  ـــمس إذا غّيبته ـــاع بالش ـــي، فكاالنتف ب يف غيبت
عـــن األبصـــار الســـحاُب« )كـــامل الديـــن، الشـــيخ 

الصـــدوق: ص485(.

الســـادس: إّن اإلمـــامf  قـــد خـــط لنـــا 
طريقـــًا رابطـــًا باملـــرشوع املحمـــديs، وهـــو 
الرجـــوع إىل الفقهـــاء العـــدول العاملـــن باألحـــكام 
ـــنة،  ـــاب والس ـــن الكت ـــا م ـــىل مداركه ـــن ع واملطلع
فجعلهـــم حجـــة علينـــا ونّصبهـــم للقضـــاء 
ــاء يف  ــد جـ ــة، فقـ ــوادث الواقعـ ــت يف احلـ وللبـ
التوقيـــع الرشيـــف: »وأّمـــا احلـــوادث الواقعـــة، 
ـــي  ـــم حجت ـــا، فإهّن ـــا إىل رواة حديثن ـــوا فيه فارجع
ــن،  ــامل الديـ ــة اهلل عليهم«)كـ ــا حجـ ــم، وأنـ عليكـ

ــدوق: ص484(. ــيخ الصـ الشـ

ــة  ــة بصيانـ ــر الغيبـ ــون يف عـ ــم يقومـ فهـ
الـــرشع عـــن التحريـــف، وبيـــان األحـــكام، 
ــه  ــا فيـ ــاس ملـ ــة النـ ــبهات، وهدايـ ــع الشـ ودفـ
صاحهـــم وخرهـــم يف العاجـــل واآلجـــل.
 Dفهـــذا هـــو منهـــج أئمـــة أهـــل البيـــت
ـــبل  ـــا س ـــع عنّ ـــم تنقط ـــم، فل ـــي طريقته ـــذه ه وه
اهلدايـــة ومل ُنعـــدم طريقهـــا، وظهـــر لنـــا جتـــيّل 

لطـــف اهلل فيهـــم إىل يـــوم القيامـــة.

قال أمري املؤمننيA: )َرُسوُلَك َتْرُجاُن َعْقِلَك َواْحِتماُلَك َدليُل ِحْلِمَك(.
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بدء أيام العزاء احلسيني: 
املسلمون  الذي حيييه  أيام شهر حمرم احلرام، شهر احلزن والعزاء  يوم من  أول 
وبخاصة شيعة أهل البيتD بذكر مصاب سيد الشهداء أب عبد اهلل احلسن وأهل 
اهلل ورسله ومائكته  أنبياء  أحزن  الذي  الشهر  الكرام،  امليامن  بيتهD وأصحابه 
وشيعة أهل البيتD وحمبيهم، حيث تعقد يف هذا الشهر جمالس العزاء عىل أب عبد 
الناس وبيان  املجالس إىل مراكز إشعاع إلرشاد  اهلل احلسنA، والتي حتّول هذه 
عقائدهم وأمور دينهم، فضًا عام يتحدث به خطباء املنر عن واقعة الطف وما جرى 

فيها من بطوالت وتضحية وإيثار.
غزوة ذات الرقاع: 

يف األول من شهر حمرم احلرام سنة )4هـ( غزا النبيs غزوة ذات الرقاع، وهي 
الغزوة التي صىل فيها صاة اخلوف بـ)عسفان( حن أتاه اجلن من السامء بام هّم به 

املرشكون. 
وكان سببها أن قادمًا قدم املدينة، فأخر أصحاب النبيs أن أنامرًا وثعلبة قد 
مجعوا هلم اجلموع، فبلغ ذلك رسول اهللs فخرج يف أربعامئة مقاتل، وقيل سبعامئة، 
وهربت  النسوة...  إال  يد  فلم  جبل،  وهي  الرقاع،  بذات  حماهلم  أتى  حتى  فمىض 
عليهم، فصىل هبم صاة  يغروا  أن  املسلمون  اجلبال. فخاف  إىل رؤوس  األعراب 

اخلوف، وكان أول ما صاها، وانرف راجعًا إىل املدينة. 
ومن معاجزهs يف هذه الغزوة: أنه لقي رجًا من حمارب يقال له عاصم، فقال 

له: يا حممد أتعلم الغيب؟ قال: ال يعلم الغيب إال اهلل. 
قال: واهلل جلميل هذا أحب إيل من إهلك. 

قالs: لكن اهلل أخرين من علم غيبه أنه تعاىل سيبعث عليك قرحة يف مسبل 
القرحة  النار، فرجع، فبعث اهلل  حليتك حتى تصل إىل دماغك فتموت -واهلل- إىل 
فأخذت حليته حتى وصلت إىل دماغه، فجعل يقول: هلل در القرش إن قال بعلم، أو 

زجر فأصاب. 
 :Aحبيب بن مظاهر يدعو بني أسد لنرصة أيب عبد اهلل احلسني

 Aيف السادس من حمرم سنة )61هـ( أقبل حبيب بن مظاهر إىل اإلمام احلسن
فقال: يا بن رسول اهلل ههنا حي من بني أسد بالقرب منّا، أتأذن يل يف املصر إليهم 
فأدعوهم إىل نرتك، فعسى اهلل أن يدفع هبم عنك، قالA: قد أذنت لك، فخرج 

.) قال أمري املؤمننيA: )َرْغَبُتَك يِف امْلُْسَتحيِل َجْهٌل(.قال أمري املؤمننيA: )َرْغَبُتَك يف زاِهٍد فيَك ُذلٌّ
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حبيب إليهم يف جوف الليل متنكرًا.. فقال هلم: إين قد أتيتكم بخر ما أتى به وافد إىل قومه، أتيتكم أدعوكم 
إىل نر ابن بنت نبيكم.. وهذا عمر بن سعد قد أحاط به، وأنتم قومي وعشريت.. فوثب رجل من بني أسد 
يقال له عبد اهلل بن برش قال: أنا أول من ييب.. ثم تبادر رجال احلي حتى التأم منهم تسعون رجًا فأقبلوا 
يريدون احلسنA، وخرج رجل يف ذلك الوقت من احلي حتى صار إىل ابن سعد فأخره باحلال، فدعا 
ابن سعد برجل من أصحابه يقال له األزرق، فضم إليه أربعامئة فارس ووجهه نحو بني أسد.. فناوش القوم 

بعضهم بعضًا.. وعلمت بنو أسد أن ال طاقة هلم بالقوم فاهنزموا راجعن إىل قومهم.
أبو الفضل العباسA يأيت باملاء بعد قتال: 

يف الثامن من املحرم سنة )61هـ( نفذ املاء يف خيام أب عبد اهلل احلسنA فدعا أخاه العباس، فضم 
إليه ثاثن فارسًا وعرشين راكبًا، وبعث معه عرشين قربة، فأقبلوا يف جوف الليل حتى دنوا من الفرات 
-صاح عمرو بن احلجاج بالناس- واقتتلوا قتاالً شديدًا، فكان قوم يقاتلون، وقوم يمألون القرب، ومل يقتل 
من أصحاب احلسنA أحد، ثم رجع القوم إىل معسكرهم، فرشب اإلمام احلسنA ومن كان معه، 

ولذلك سمي العباسA بالّسقاء.
 :fظهور اإلمام املهدي

يف العارش من املحرم، ظهور اإلمام املهديf ، فقد روي عن أب جعفر الباقرA قال: »يظهر املهدي 
يف يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتل فيه احلسن بن عيلA، وكأين به يوم السبت العارش من املحرم قائم 
بن الركن واملقام، وجرائيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وتسر إليه شيعته من أطراف األرض، تطوى 

هلم طيًا حتى يبايعوه، فيمأل هبم األرض عدالً كام ملئت جورًا وظلاًم«)عقد الدرر، يوسف املقديس: ص65(. 
وعن أب عبد اهللA قال: »إن القائم صلوات اهلل عليه ينادى باسمه ليلة ثاث وعرشين، ويقوم يوم 

عاشوراء، يوم قتل فيه احلسن بن عيلA« )بحار األنوار، العامة املجليس: ج5٢، ص٢9٠(.
 :vوفاة العلمة احليل

يف احلادي والعرشين من شهر حمرم احلرام سنة)7٢6هـ( تويف الشيخ العامة مجال املّلة واحلق والدين 
احلسن بن املطهر احليل قدس اهلل روحه، وكانت والدته يف التاسع والعرشين من شهر رمضان سنة)648هـ(. 

 :vوفاة الشيخ الطويس
يف ليلة الثانية والعرشين من شهر حمرم سنة )46٠هـ(، تويف الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل 
الطويس، شيخ الطائفة ورئيسها الذي تلوى له األعناق، صنف يف مجيع علوم اإلسام، وكان القدوة يف ذلك 
واإلمام، وقد مألت تصانيفه األسامع، تتلمذ عىل يد الشيخ املفيد والسيد املرتىض وكان ببغداد، ثم هاجر 
 .vخوفًا من الفتنة التي جتددت ببغداد، وُاحرقت كتبه وبقي هناك إىل أن تويف Aإىل مشهد أمر املؤمنن
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها يف السنن السابقة لشهر حمرم احلرام فمن أراد االطاع فلراجع

.) قال أمري املؤمننيA: )َرْغَبُتَك يِف امْلُْسَتحيِل َجْهٌل(.قال أمري املؤمننيA: )َرْغَبُتَك يف زاِهٍد فيَك ُذلٌّ
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قال أمري املؤمننيA: )راِكُب اللَّجاِج ُمَتَعرٌِّض ِللَبالِء(.

ــاري يف  ــن األنص ــد الرح ــهد عب استش
واقعــة عاشــوراء األليمــة عــام 61 للهجــرة 
 Aدفاعــًا عــن اإلمــام احلســن بــن عــيل
وأهــل بيتــه ونــرة لإلســام ووقوفــًا 
بوجــه احلكــم األمــوي الظــامل، ســبعٌة 
 ،sــول اهلل ــاء لرس ــة األج ــن الصحاب م

ومنهــم عبــد الرحــن األنصــاري.
أسمه ونسبه: 

عبــد الرحــن بــن عبــد رّب اخلزرجــي 
األنصــاري.

ولدته: مل نعثر عىل تاريخ والدته.
واإلمــام األكــرم  للنبــي   صحبتــه 

:Aعيل
كان عبــد الرحــن صحــاب، وقــد أدرك 
ــر،  ــة الغدي ــهد واقع ــه ش ــام أن ــيs، ك النب
ومــن رواة حديــث الغديــر، ومــن خملــي 
أصحــاب اإلمــام عــيلA. قــد ورد يف 
Aاألخبــار أن اإلمــام عــيل بــن أب طالب 
هــو الــذي عّلــم عبــد الرحــن القــرآن 
ورّبــاه. )احلدائــق الورديــة حيــد بــن احــد 

ص1٢٢(. املحــيل: 

عبد الرمحن
ابن عبــــــــد رّب 

األنصــــاري
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ْلم َيْكُبو ِبه َمراَكُبُه(. قال أمري املؤمننيA: )راِكُب الظُّ

:Aولؤه لعيل
ــاس  ــد الن ــيلA ناش ــام ع ورد أن اإلم
ــال  ــيs ق ــمع النب ــن س ــة م ــوم الرحب يف ي
يــوم غديــر خــّم مــا قــال إالّ قــام، وال 
ــول،  ــول اهللs يق ــمع رس ــن س ــوم إالّ م يق
فقــام بضعــة عــرش رجــًا فيهــم أبــو أّيــوب 
ــن  ــرو ب ــن عم ــرة اب ــو عم ــاري، وأب األنص
حمصــن، وأبــو زينــب، وســهل بــن حنيــف، 
ــت،  ــن ثاب ــد اهلل ب ــت، وعب ــن ثاب ــة ب وخزيم
ــن  ــد ب ــلويل، وعبي ــادة الس ــن جن ــي ب وحب
عــازب، والنعــامن بــن عجــان األنصــاري، 
وأبــو  األنصــاري،  وديعــة  بــن  وثابــت 
بــن  الرحــن  فضالــة األنصــاري، وعبــد 
ــا  ــهد أّن ــوا: نش ــاري، فقال ــد رّب األنص عب
ســمعنا رســول اهللs يقــول: »أال إّن اهلل عــّز 
ــن  ــن، أال فم ــا ويّل املؤمن ــي وأن ــّل ولّي وج
ــن  ــّم وال م ــواله، الله ــيّل م ــواله فع ــت م كن
ــه  ــن أحّب ــّب م ــاداه وأح ــن ع ــاد م وااله وع
ــه«.  ــن أعان ــن م ــه وأع ــن أبغض ــض م وابغ
)األصابــة، ابــن حجــر العســقاين: ج4، ص٢76-

.)٢77

ــن  ــرو ب ــي عم ــف حدثن ــو خمن ــال أب وق
ــن  ــي ع ــح احلنف ــن أب صال ــيل ع ــرة اجلم م
غــام لعبــد الرحــن بــن عبــد رّب األنصاري 
قــال: كنــت مــع مــوالي فلــام حــرض النــاس 
ــطاط  ــن بفس ــر احلس ــن أم ــوا إىل احلس وأقبل

فــرضب، ثــم أمــر بمســك فميــث يف جفنــة 
عظيمــة أو صحفــة قــال: ثــم دخــل احلســن 
قــال:  بالنــورة  فتطــىل  الفســطاط  ذلــك 
ومــوالي عبــد الرحــن بــن عبــد رّب وبريــر 
بــن حضــر اهلمــداين عــىل بــاب الفســطاط 
ــىل  ــل ع ــام يط ــا أي ــام فازدح ــك مناكبه حتت
ــن:  ــد الرح ــازل عب ــر ي ــل بري ــره فجع أث
ــا  ــواهلل م ــا ف ــن: دعن ــد الرح ــه عب ــال ل فق
ــر: واهلل  ــه بري ــال ل ــل فق ــاعة باط ــذه بس ه
ــل  ــت الباط ــا أحبب ــي اين م ــم قوم ــد عل لق
شــابا وال كهــا ولكــن واهلل اين ملســتبرش 
بــام نحــن القــون واهلل ان بيننــا وبــن احلــور 
العــن اال ان يميــل هــؤالء علينــا بأســيافهم، 
ولــوددت اهنــم قــد مالــوا علينــا بأســيافهم، 
ــا.  ــا فأطلين ــن دخلن ــرغ احلس ــام ف ــال فل ق

)مقتــل احلســنA: ص115(.

استشهاده:
ملــا كان اليــوم العــارش مــن حمــرم تقــدم 
ــه  ــتأذن من ــنA وأس ــام احلس ــو اإلم نح
للقتــال فــأذن لــه، فقاتــل حتــى ُقتــل رحــه 
ــة  ــهد يف احلمل ــه استش ــاىل، وروّي أن اهلل تع

ــوراء.  ــوم عاش األوىل ي
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Dجدوى إحياء أمر أهل البيت

ُر َعَلْيِه َمْطَلُبُه(. قال أمري املؤمننيA: )راِكُب اْلُعْنِف َيَتَعذَّ

كل مـواٍل ألهـل البيتD ال يشـك 
 Dالبيـت أهـل  أمـر  إحيـاء  أن  يف  أبـدًا 
ومنهـا عاشـوراء وزيـارة االربعـن واقامة 
الشـعائر...الخ، هلـا فوائـد مّجـة للمجتمع، 
ولكـن أاّل يمكـن أن ُنحيـي بطريقـة أخرى 
إّن إقامـة  غـر هـذه الطـرق املتعارفـة؟ إذ 
الشـعائر مثًا ال ينحر يف البـكاء واللطم، 
يشـملها  بـل  فحسـب!  السـواد  ولبـس 
أو  املؤمتـرات  عقـد  أو  العلميـة  اجللسـات 
النـدوات ومـا شـاهبها، ويف ذلـك تذكـر 
 Dللناس بـام جرى عىل أئمة أهـل البيت 

.Aالسيام اإلمام احلسن
وردًا عـى الشـبهة نقـول: إّن اجلـواب 
عـىل هكذا ُشـبه حيتـاج قليًا مـن االلتفات 

واالنتبـاه، وحيتـاج منا ايضـًا أن نرجع قليًا 
إىل علـم النفـس، لنتعـرف مـن خالـه عىل 
اإلنسـانية(،  )النفـس  مـن  بسـيط  جانـب 
يف  تؤثـر  التـي  العوامـل  أن  هـل  ولنـرى 
تنحـر  لإلنسـان  االختيـاري  السـلوك 

باملعرفـة فقـط؟ 
فنحـن ـ يـا أخويت ـ عندمـا نقوم بعمل 
مـا ناحـظ أن هناك أمريـن دفعانـا إىل هذا 

العمل أو السـلوك ومها:
األمر األول: 

هو املعرفة أو العلم، أي بعد أن علمنا 
أو  عقًا  وأدركناها  العمل  هذا  من  الفائدة 
جتربة أو ما شاكل ذلك من الطرق األخرى، 
ليست  وحدها  املعرفة  ـ  أخويت  يا  ـ  لكن 
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بل  املعن،  العمل  أداء  لتحريكنا نحو  كافية 
هناك عامل آخر وهو: العواطف. 

األمر الثاين:
أو  )العواطـف(،  بــ  عنـه  ويعـر 
)امليول(، أو )األحاسـيس(، أو )الدوافع(، 
فهـذه تسـاهم يف حتريكنـا نحـو هـذا الفعل 
أو السـلوك املعـن، سـواء كان هـذا العمل 

أم...الـخ. اجتامعيـًا  أم  سياسـيًا 
فتعاَلـوا معـي -يـا أعزائـي- نطبـق ما 
توصلنـا إليـه عـىل قضيتنـا التـي هـي حمور 
أهـل  أمـر  إحيـاء  قضيـة  وهـي:  الـكام، 
البيـتD السـيام عاشـوراء، فنقـول:إن 
سـيد  حركـة  أدتـه  الـذي  املهـم  الـدور 
سـعادة  يف   Aاحلسـن اإلمـام  الشـهداء 
البرشيـة؛ وأهّنـا ميـزت بن احلـق والباطل، 
كل  عـن  وجتـّرده  الباطـل  زيـغ  وكشـفت 
القيم اإلنسـانية؛ فإّن معرفتنـا هذه لوحدها 
ال حتفزنـا ألداء أعامل مشـاهبة لألعامل التي 
قـام هبـا سـيد الشـهداءA، بـل إن هـذه 
املعرفـة تكـون مؤثـرة متـى مـا كان معهـا 
دافـع يدفعنـا نحـو ذاك العمـل، فاملؤمترات 
العلميـة ممكـن أن  والنـدوات واجللسـات 
توفر لنـا عنر املعرفـة فقط، لكننـا نحتاج 

إىل عامـل آخـر كـي تثمـر تلـك املعرفـة.
لـو  فيـام  أكثـر  سـيتضح  واجلـواب 
رأي  رأيناهـا  حادثـة  بـن  مقارنـة  عملنـا 

كـام  فقـط،  هبـا  سـمعنا  وأخـرى  العـن، 
لـو سـمعنا أن يف مدينتنـا شـخصًا معدمـًا 
فقـرًا، فهـل سـنتأثر كام لـو كنا رأينـا ذلك 
الفقـر بمابسـه الرثـه القديمة، وبجسـمه 
النحيـف الشـاحب، وعامـات االنكسـار 
واحليـاء باديـة عىل قسـامت وجهه مـادًا يده 

سـائًا العـون مـن النـاس؟
فـاهلل تعاىل خلق اإلنسـان بشـكل تؤثر 
فيه املشـاهدة أكثـر من النقل والسـامع، فإذا 
جّسـدنا واقعـة كرباء بالطريقـة املعروفة - 
كام نفعـل اليوم من بـكاء، ولطـم، وإنفعال 
العواطـف ـ فـإّن هـذا سـيرتك أثـرًا أعمـق 
ممـا ترتكه معرفـة الواقعـة والعلم هبـا فقط.

أّيـا األحبة: كّلنـا نعلم بواقعـة كرباء 
ولكـن  تفاصيلهـا،  مـن  الكثـر  ونعلـم 
أسـألكم بـاهلل: هـل يكفـي هـذا العلـم يف 
اجـراء دموعنـا وبكائنـا وظهـور حزننـا؟!
لكـن انظـروا عندمـا نحـرض جمالـس 
العـزاء ويقـرأ اخلطيـب جـزءًا مـن الواقعة  
بحركاتـه، وسـكناته، وتفاعلـه، فإننـا وبا 
اختيـار نبـدأ بالبكاء، كـام لـو أن أحدنا فقد 

أخاه. أو  أبـاه 

هاُد اْلَكَبُ الّناِفُع(.  قال أمري املؤمننيA: )َرْدُع النَّْفِس َعِن اْلََوى هو اْلِ
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َرِه َوامْلَطاِمِع(.   ْرِص َمْنُع الشَّ َرُة اْلَعْقِل(.َوَأْثنىA على رجٍل فقال: )َرْدُع اْلِ لِم َثَ قال أمري املؤمننيA: َردُّ اْلَغَضِب ِباْلِ

كــام  مرســًا  نبّيــًا  كان  وقــد 
ــورة  ــن س ــة )45( م ــن اآلي ــر م يظه
ُموَســى  َأْرَســْلنَا  Pُثــمَّ  املؤمنــون: 
َوُســْلَطاٍن  بِآَياتِنَــا  َهــاُروَن  َوَأَخــاُه 
ــرة  ــه بص ــت ل ــك كان ــٍنO. وكذل ُمبِ
ــًا لتمييــز احلــق  ــًا باطني باألُمــور وميزان
ــة )48(  ــام ورد يف اآلي ــل، ك ــن الباط م
ــا  ــْد َآَتْينَ ــاء: Pَوَلَق ــورة األنبي ــن س م
ُموَســى َوَهــاُروَن اْلُفْرَقــاَن َوِضَيــاًء 
ــد كان  ــرًا فق ــَنO، وأخ ــًرا لِْلُمتَِّق َوِذْك
 نبّيــًا وهبــه اهلل ملوســى مــن رحتــه:
Pَوَوَهْبنـَـا َلــُه ِمــْن َرْحَتِنـَـا َأَخاُه َهــاُروَن 
ــًاO )ســورة مريــم: آيــة53(. فقــد كان  َنبِّي
ــه يف  ــع أخي ــب م ــًا إىل جن ــعى جنب يس

أداء هــذه الرســالة الثقيلــة.
حينــام   Aموســى أن  صحيــح 
ــة  ــك الليل ــن اهلل يف تل ــك م ــب ذل طل

أخي رفيقي:
ملــاذا طلــب موســىA أن يكــون 
فســببه  أهلــه؟  مــن  الوزيــر  هــذا 
ــن  ــدًا، وم ــه جي ــه يعرف ــح، ألّن واض
جهــة ُأخــرى فإّنــه أحــرص مــن غره، 
ــتطيع  ــل أن يس ــد ومجي ــو جي ــم ه فك
مــع شــخص  يتعــاون  أن  االنســان 
تربطــه بــه عائــق روحيــة وجســمية؟!
فيقــول: أخيــه،  إىل  يشــر   ثــّم 
ــب  ــارون حس ــيO، وه ــاُروَن َأِخ Pَه
األخ  كان  املفرّسيــن-  بعــض  نقــل 
ــاث  ــره بث ــى، وكان يك ــر ملوس األك
ســنن، وكان طويــل القامــة، مجيــًا 
ــد  ــم، وق ــايل اإِلدراك والفه ــًا، ع بليغ
ــاة موســى  ــل وف ــا قب رحــل عــن الدني
بثــاث ســنن. )جممــع البيــان، الشــيخ 

ــة3٠(. ــل اآلي ــه، ذي ــورة ط ــريس: س الط
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َرِه َوامْلَطاِمِع(.   ْرِص َمْنُع الشَّ َرُة اْلَعْقِل(.َوَأْثنىA على رجٍل فقال: )َرْدُع اْلِ لِم َثَ قال أمري املؤمننيA: َردُّ اْلَغَضِب ِباْلِ

ــل  املظلمــة يف الــوادي املقــدس حيــث ُحّ
الرســالة، كان قــد مــىض عليــه أكثــر 
ــه، إال  ــن وطن ــدًا ع ــنن بعي ــرش س ــن ع م
يقطــع  مل  بأخيــه  ارتباطــه -عــادة-  أن 
بصــورة كاملــة، بحيــث أّنــه يتحــدث 
هبــذه الراحــة عنــه، ويطلــب مــن اهلل أن 

ــر. ــج الكب ــذا الرنام ــاركه يف ه يش
ثــّم يبــّن موســىA هدفــه مــن 
تعيــن هــارون للــوزارة واملعونــة فيقــول:  
Pاْشــُدْد بِــِه َأْزِريO. )ســورة طــه: آيــة31(. 
ويطلــب، مــن أجــل تكميــل هــذا املقصــد 
 .Oَأْمــِري يِف  ْكــُه  Pَوَأرْشِ واملطلــب: 
ــكًا يف  ــون رشي ــة3٢(. فيك ــه: آي ــورة ط )س

ــذا  ــذ ه ــراء وتنفي ــالة، ويف إج ــام الرس مق
ــى  ــع موس ــه يتب ــر، إاّل أّن ــج الكب الرنام
عــىل كل حــال، فموســى إمامــه ومقتــداه.
ويف النهايــة يبــّن نتيجــة هــذه املطالــب 
 ** َكثِــرًا  ُنَســبَِّحَك  Pَكــْي  فيقــول: 
َوَنْذُكــَرَك َكثِــرًا  ** إِنَّــَك ُكنْــَت بِنَــا 
َبِصــرًاO. )ســورة طــه: آيــة33-35(. وتعلم 
ــع عــىل مصاعــب  ِل ــدًا، وُمطَّ ــا جي حاجاتن
ــع، فنحــن  ــر مــن اجلمي ــق أكث هــذا الطري
ــك،  ــىل طاعت ــا ع ــك أن تعينن ــب من نطل
واجباتنــا  أداء  يف  وتؤيدنــا  توفقنــا  وأن 

ــا. ــىل عاتقن ــاة ع ــؤولياتنا امللق ومس
مــن  يــدف  مل  موســى  كان  وملــا 
اخلدمــة  هــذه  إاّل  املخلصــة  طلباتــه 

ــد  ــبحانه ق ــإِّن اهلل س ــل، ف ــر واألكم األكث
لبــى طلباتــه يف نفــس الوقــت Pَقــاَل َقــْد 
ُأوتِيــَت ُســْؤَلَك َيــا ُموَســىO. )ســورة طــه: 

 .)36 آية

ــا  ــب كل م ــع طل ــى يف الواق إّن موس
ــة  ــات احلساس ــذه اللحظ ــه يف ه كان يلزم
ــّرة  ــا ألّول م ــس فيه ــي يل ــمة الت احلاس
ويطــأ  اإِلهليــة  الضيافــة  مائــدة  عــىل 
بســاطها، واهلل ســبحانه كان حيــب ضيفــه 
ــه  ــه وأجاب ــى كل طلبات ــث لّب ــًا، حي أيض
فيهــا يف مجلــة قصــرة تبعــث احليــاة، 
ــم  ــرار اس ــّم وبتك ــد ورشط ث ــدون قي وب
موســى أكمــل لــه االســتجابة وحاوهتــا 
وإنــزال كل اهبــام عــن قلبــه، وأي تشــويق 
ــد؟ ــم العب ــوىل اس ــرر امل ــار أن يك وافتخ
مواجهــة  يف   Aموســى النبــي 

: ن عــو فر
ملأموريــة  األُوىل  املرحلــة  انتهــت 
الوحــي  موضــوع  وهــي   Aموســى
)والرســالة(، وطلبــه أســباب الوصول إىل 
هــذا اهلــدف الكبــر، وتعقيبًا عــىل املرحلة 
اآلنفــة تــأيت املرحلــة الّثانيــة، أي مواجهــة 
موســى وهــارون لفرعــون، والــكام 
ــا  ــذا م ــم. ه ــرى بينه ــذي ج ــري ال املص
ــة. ــة القادم ــه يف احللق ــدث ب ــوف نتح س
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قال أمري املؤمننيA: )َروِّ َقْبَل اْلِفْعِل َكيال ُتعاَب ِبا َتْفَعُل(. 

حيكى أن يف يوم من األيام كانت هناك امرأة تصنع 
اخلبز كل يوم ألرسهتا الصغرة، وكانت عادهتا دائاًم أن 
تقوم بصناعة رغيف خبز إضافيًا تعطيه ألي عابر سبيل 
عىل  االضايف  الرغيف  هذا  وتضع  عليها،  يمر  جائع 
رشفة منزهلا حتى يأخذه الشخص الذي حيتاجه، وكان 
يف كل يوم يمر رجل فقر أحدب ويقوم بأخذ الرغيف 
وإظهار  البيت  أهل  شكر  من  بدالً  ولكن  وتناوله، 
الذي  )الرش  يقول:  دائاًم  كان  الطيب  لفعله  االمتنان 

تقدمه يبقى معك، واخلر الذي تقدمه يعود إليك(!.
وهكذا مرت األيام والرجل االحدب يمر كل يوم 
يأخذ رغيف اخلبز ويقول نفس الكلامت حتى شعرت 
عىل  يشكرها  ال  الذي  الرجل  هذا  من  بالضيق  املرأة 
باجلميل  االعرتاف  هلا  يظهر  وال  معه،  الطيب  فعلها 
والعرفان، حتى أخذت تفكر يف نفسها قائلة: كل يوم 
يمر ويأخذ اخلبز ويردد هذه اجلملة الغامضة وينرف، 

فامذا يقصد وملاذا يقوم هبذا الفعل العجيب؟!
هذا  من  التخلص  املرأة  هذه  قررت  يوم  وذات 
الرجل، فأضافت بعض السم يف رغيف اخلبز ووضعته 
عىل الرشفة كعادهتا، لكن بدأت يدها ترجتف يف تردد 
وعىل  حق؟!  با  روحًا  اقتل  هل  أفعل  ماذا  قائلة: 
النار وتركته  الرغيف يف  نفسها وألقت  الفور راجعت 
وكام  النافذة،  ووضعته عىل  غره  صنعت  ثم  ليحرتق، 
يدمدم:  الرغيف وهو  العادة جاء األحدب وأخذ  هي 

)الرش الذي تقدمه يبقى معك، واخلر الذي تقدمه يعود 
للراع  مدرك  غر  وهو  سبيله  إىل  وانرف  إليك(! 

املستعر يف عقل املرأة.
وكان لدى هذه املرأة ولد غائب عنها لزمن طويل 
مستقبله،  ليؤمن  عمل  فرصة  عن  بحثًا  سافر  حيث 
املرأة  فكانت  أخبار،  أي  منه  تصل  مل  طويلة  ولشهور 
تشعر بالقلق الشديد واخلوف عىل ولدها، وكانت دائاًم 
تدعو اهلل عز وجل أن يعود هلا آمنًا ساملًا، ويف نفس اليوم 
الذي ختلصت فيه من رغيف اخلبز املسموم دق الباب يف 
املساء وحينام فتحته وجدت ابنها واقفًا بالباب... كان 
متعبًا وشاحبًا وثيابه متسخه، رحبت به املرأة واحتضنته 

يف حرارة، وبدأ االبن حيكي هلا عن يومه الشاق.
قال الولد: لقد رست طويًا حتى شعرت باإلجهاد 
رجل  قابلت  أن  لوال  اهنار  وكدت  واإلعياء  الشديد 
أحدب فقر رق حلايل وأعطاين رغيف من اخلبز آلكله، 
وأثناء إعطاءه يل قال: أن هذا هو طعامه كل يوم واليوم 
سيعطيه يل: ألن حاجتي أكر كثرًا من حاجته... عندما 
سمعت األم ظهر الرعب عىل وجهها وأخذت تبكي، 
اهنا  لوال  أن  وأدركت  املسموم،  الرغيف  تذكرت  فقد 
ألقته يف النار وأحرقته لكان قد وصل إىل ابنها ومات... 
األحدب:  الرجل  كلامت  معنى  علمت  فقط  حينها 
تقدمه  الذي  واخلر  معك،  يبقى  تقدمه  الذي  )الرش 

يعود إليك(!.

رغيف اخلبز



31

Aاستشهاد اإلمام علي بن الحسين زين العابدين
سنة ) 95 هـ (




