


شهادة الصديقة

 الزهراء
3 جمادى اآلخرة



� فضائل وكرامات:  أعطى اهلل عليًا....  اللهم إني أسألك حبق حممد وآله ُردَّ َعليَّ بصري........................... 5-4
� وقفة فقهية: العمرة املفردة .. احللقة الثالثة / أخطاء املكلفني   .................................................... 6
8  ................................................................................ الفحشاء  تلوثهم  ال  املؤمنون  القرآن:  تفسري   �
10  ....................................................................... القاهرة  يف  مسجد  أول   .. األزهر  جامع  مساجدنا:   �
� حماسن الكلم: تبيانًا لكل شيء/ احللقة الثانية ............................................................................. 12
� عقائدنا: اإلمامة / احللقة السابعة .............................................................................................. 14
16 .................... كان مالك لي كما كنت لرسول اهلل  ...  رجال حول اإلمام: مالك األشرت �
 18 ....................................................................................... � آداب إسالمية: آداب اخلطابة ومقوماتها 
� مناسبات الشهر: مناسبات   شهر  مجادى اآلخرة  ............................................................................ 20
22  .................................................................................. � فاعتربوا يا أولي األبصار: هل اهلل موجود؟ 



ت
ما

كرا
 و

ئل
ضا

ف

4

قال أمير المؤمنين: )أال تائب من خطيئته قبل حضور َمنيَّته(

أعطى الله علياً...
قال  قال:  قيس  بن  سلمة  عن 
يف   علي(  :اهلل رسول 
كالشمس  السابعة  السماء 
السماء  ويف  األرض،  يف  بالنهار 
الدنيا كالقمر بالليل يف األرض، 
أعطى اهلل عليا من الفضل جزءا 
م على أهل األرض لوسعهم،  لو ُقسِّ
لو  جزءا  الَفهم  من  اهلل  وأعطاه 
لوسعهم،  األرض  أهل  على  م  ُقسِّ
وُخُلقه  لوط،  بلني  لينه  شبهت 
خُبُلق حييى، وزهده بزهد أيوب، 
وسخاؤه بسخاء إبراهيم، وبهجته 
وقوته  داود،  بن  سليمان  ببهجة 
بقوة داود، له اسٌم مكتوٌب على 
رني  بشَّ اجلنة،  يف  حجاب  كل 
البشارة  له  وكانت  ربي  به 

احلق،  عند  عندي، علي حممود 
ى عند املالئكة، وخاصيت  مزكَّ
ومصباحي  وظاهرتي  وخالصيت 
ربي  به  آنسين  ورفيقي،  وجنيت 
فسألُت ربِّي أن ال يقبضه قبلي، 
وسألته أن يقبَضه شهيدا بعدي، 
عليٍّ  حوَر  فرأيُت  اجلنة  ُأدِخلُت 
وقصوَر  الشجر،  ورق  من  أكثر 
مين  علي  البشر،  كعدد  عليٍّ 
وأنا من علي، َمن توىل عليا فقد 
واّتباعه  نعمة  علي  حُب  توالني، 
املالئكة،  به  دان  فضيلة، 
مل  الصاحلون،  اجلن  به  وحّفت 
ميِش على األرض ماٍش بعدي إال 
كان هو أكرَم منه عزا وفخرا 
ومنهاجا، مل يُك فظا عجوال، وال 

متعّندا،  وال  لفساد،  مسرتسال 
مل  فأكرَمْته،  األرُض  مَحلْته 
أحد  بعدي  أنثى  بطن  من  خيرج 
ومل  منه،  خروجا  أكرم  كان 
ينزل منزال إال كان ميمونا، أنزل 
اهلل عليه احلكمة، وزاده بالفهم، 
جتالسه املالئكة وال يراها، ولو 
أوحي إىل أحد بعدي ألوحي إليه، 
فزّين اهلل به احملافل، وأكرم به 
البالد،  به  وأخصب  العساكر، 
كَمثل  َمَثله  األجناد،  به  وأعّز 
يزور،  وال  ُيزار  احلرام  اهلل  بيت 
وَمَثله كَمثل القمر إذا طلع أضاء 
الشمس  كَمثل  وَمثله  الظلمة، 
اهلل يف  وصَفه  أنارت،  طلعت  إذا 
ووصف  بآياته،  ومدَحه  كتابه 
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن الدنيا دار ال ُيسلم منها إال بالزهد فيها، وال ُينجى منها بشيء كان لها(

اللهم إني أسألك حبق حممد وآله ُردَّ َعليَّ بصري
فهو  منازله،  وأجرى  آثاره،  فيه 
ميتا(.  والشهيد  حيا  الكريم 

أمالي الصدوق  ص 57.
عن األعمش قال: )خرجت حاجا 
بعيدا  انصرفت  فلما  مكة  إىل 
الطريق  ظهر  على  عمياء  رأيت 
حبق  أسألك  إني  اللهم  تقول: 
بصري،  َعليَّ  ُردَّ  وآله  حممد 
وقلت  قوهلا،  من  فتعجبت  قال: 
عليه،  وآله  حملمد  حق  أيُّ  هلا: 
إمّنا احلقُّ له عليهم، فقالت لي: 
هو  ارتضى  ما  واهلل  ُلَكع  يا  مه 
حتى حلف حبقِّهم، فلو مل يكن 
قال  به،  حلف  ما  حقٌّ  عليه  هلم 

قالت:   حلف؟  موضع  وأيُّ  قلت: 
قوله )َلعمُرك إّنهم لفي سكرتهم 
يعمهون( والعمر يف كالم العرب 
ثم  قال: فقضيت حجيت  احلياة، 
وهي  مبصرة  بها  فإذا  رجعت، 
عليا  حبوا  الناس  أيها  تقول: 
قال:  النار،  من  ينجيكم  فحبه 
ألسِت  وقلت:  عليها  فسلَّمُت 
العمياء باألمس تقولني: اللهم إني 
أسألك  حبق حممد وآله ُردَّ َعليَّ 
بصري؟ قالت: بلى، قلت: حدثيين 
بقضيتك، قالت: واهلل ما ُجزَتين 
إْن  إذ وقف عليَّ رجل فقال لي: 
رأيِت حممدا وآَله تعرفينه؟ قلت: 

جاءتنا،  اليت  بالدالئل  ولكن  ال 
قالت: فبينا هو خياطبين إذ أتاني 
رجلني  على  متوكئا  آخر  رجل 
فقال: ما قياُمك معها؟ قال :إنها 
أن  وآله  حممد  حبق  ربها  تسأل 
يردَّ عليها بصَرها، فادع اهلل هلا، 
قال: فدعا ربه ومسح على عييَن 
أنتم؟  َمن  بيده، فأبصرت فقلُت: 
قد  علي  وهذا  حممد  أنا  فقال: 
رد اهلل عليِك بصَرك، اقعدي يف 
موضعك هذا حتى يرجع الناس، 
وأعلميهم أن حبَّ علي ُينجيهم من 

النار(. تفسري فرات ص228.
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قال أمير المؤمنين: )أال وإني لم أر كالجنة نام طالبها، وال كالنار نام هاربها(

يلتفت إىل خطأ  خطأ يف قراءته ومل 
فيظن  منها،  الفراغ  بعد  إال  قراءته 
عليه  أن صالته غري صحيحة وجيب 
منه ألن صالته  وهذا خطأ  إعادتها، 

صحيحة وال حاجة إلعادتها.
3- البعض يؤدي صالة حتية املسجد 
مثاًل أو صالة أخرى مستحبة أو قضاء 
انتهاء  بعد  غريه  عن  أو  نفسه  عن 
الطواف وقبل اإلتيان بصالة الطواف، 
أن  عليه  الالزم  بل  منه  خطأ  وهذا 
يؤدي صالة الطواف بعد الطواف من 
املواالة  صدق  من  مينع  فاصل  دون 

العرفية بينهما على األحوط وجوبًا.
أثناء  القراءة  يف  يستمر  البعض   -4
حتّركه  عند  الطواف  صالة  تأدية 
خطأ  وهذا  له  الطائفني  دفع  نتيجة 
منه، بل الالزم عليه أن يسكت إىل 
يقرأ،  ثمَّ  االطمئنان  له  حيصل  أن 
القراءة  أثناء  ذلك  حصول  حال  ويف 

اضطرارا فلُيعد ما قرأه.

5- رمبا تقام صالة اجلماعة بعد أن 
أدائه  وقبل  طوافه  الطائف  يكمل 
لالشرتاك  فيضطر  الطواف  لصالة 
تستمر  وقد  فريضته،  ألداء  فيها 
فيظن  ساعة  نصف  مدة  الصالة 
قد  الطويل  الفصل  هذا  أن  الطائف 
من  فيستأنفه  طوافه  عليه  افسد 
جديد، وهذا خطأ منه، وعلى الطائف 
يف حال كهذه أن يتوجه ألداء صالة 
الطواف ال إىل استئناف الطواف من 
جيري  احلكم  هذا  ونفس  جديد، 
بل  اجلماعة  يشرتك يف صالة  لو مل 
أنتظر بعض الوقت حتى انتهت إذا مل 
إذا  أما  طويلة،  مدة  الصالة  تستغرق 
استغرقت مدة طويلة فاألحوط وجوبًا 

له إعادة الطواف من جديد.
رابعاً: األخطاء يف السعي

السعي  احلجاج  بعض  حيسب   -1
منها  والعودة  املروة  إىل  الصفا  من 
والصحيح  واحدًا،  شوطًا  الصفا  إىل 

السابق  العدد  يف  قلنا 
قد  املعتمرين  بعض  أن 
أثناء  أخطاء  يرتكبون 
العمرة  ملناسك  أدائهم 
ذكرنا  وقد  املفردة 

اإلحرام  يف  قد حتدث  اليت  األخطاء 
العدد  هذا  يف  ونكمل  الطواف  ويف 
ما بدأناه من ذكر األخطاء يف باقي 
كما  وهي  املفردة،  العمرة  مناسك 

يلي:
ثالثا: األخطاء يف صالة الطواف:

طوافه  صالة  الرجل  ُيصلي  رمبا   -1
لضيق  خلفها  أو  املرأة  جانب  إىل 
الشديد  االزدحام  بسبب  املكان 
فيظن أن صالته غري صحيحة، وهذا 
للرجل  املرأة  ألن حماذاة  وذلك  خطأ 
يف  جائزة  الصالة  يف  عليه  وتقدمها 
وال  الزحام  عند  املكرمة  مكة 

إشكال يف ذلك.
وجود  مع  صالته  يؤدي  البعض   -2
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قال أمير المؤمنين: )أال متنبه من رقدته قبل حين منيته(

البعض يستمر 
يف القراءة أثناء 

تأدية صالة 
الطواف عند 
تحرّكه نتيجة 

دفع الطائفني له 
وهذا خطأ منه

على مثل تلك العربة إذا كان اجلالس 
فيوقفها  حركتها  يف  يتحكم  عليها 
إيقافها  أن يطلب  بنفسه متى شاء ال 

من قائد العربة.
6- يف السعي على الكرسي قد يشك 
املسافة  متام  استيعاب  يف  الساعي 
فيكمل  واملروة  الصفا  بني  الواقعة 
خطأ  وهذا  احلال،  هذه  على  سعيه 
متام  استيعاب  إحراز  يلزمه  ألنه  منه 

املسافة بني الصفا واملروة.
يف  الغري  باستنابة  البعض  يقوم   -7
وهذا  عليه،  قادرًا  كونه  مع  السعي 
خطأ منه ألنه يلزمه أن يباشر السعي 

بنفسه ما دام قادرًا عليه.

مستحب  بطواف  البعض  يأتي   -8
يفصل به بني الطواف الواجب والسعي 
وجوبًا  األحوط  ألن  منه  خطأ  وهذا 

عدم الفصل بينهما بطواف مستحب.
أمور  باحلديث يف  البعض  يشتغل   -9
كان  وإن  وهو  السعي،  أثناء  دنيوية 
أّن األوىل يف  إاّل  السعي  يؤثر على  ال 
كهذا  موقف  ويف  كهذا  مكان 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  بذكر  االشتغال 
على  والصالة  املأثورة  األدعية  وقراءة 

حممد وآل حممد.
خامساً: األخطاء يف الحلق أو التقصري

1- قد يقّصر البعض بأن يقّص شيئا 
ولكن  بذلك،  ويكتفي  أظافره  من 
األحوط وجوبًا عدم االكتفاء به، فلو 
أراد أن يقّلم أظافره فليكن بعد قّص 

شيء من الشعر.
2- يظن بعض املعتمرين وخاصة من 
أنه  مل حيمل معه ما يقّص به شعره 
شعر  بعض  نتف  التقصري  يف  يكفي 
اللحية أو الشارب مثال بداًل عن قصه، 
التقصري  يقع  فإنه ال  وهذا خطأ منه 
طرق  سائر  دون  بالقص  إاّل  الواجب 

إزالة الشعر األخرى.
3- قيام احملرم بالتقصري لغريه قبل أن 
ُيقّصر لنفسه، بل الالزم أن يكون من 
شخص  أو  نفسه  أما  للمعتمر  يقّصر 
بالتقصري  إحرامه  من  أحّل  قد  آخر 

الصحيح.
سادسا: األخطاء يف طواف النساء وصالته

يف  اجلماعة  صالة  تقام  رمبا   -1
الطائف  أداء  أثناء  احلرام  املسجد 
لطواف النساء فيقطع مضطرًا طوافه 
لصالة اجلماعة ثم حني تنتهي الصالة 
جديد  من  بالطواف  الطائف  يشرع 
ظانًا خطًأ أّن حكمه إعادة الطواف، 
يف حني أّن الفصل بني أشواط الطواف 
باجلماعة ال يؤثر على الطواف، لذلك 
فعلى الطائف أن ُيتّم طوافه من حيث 
صالة  يف  اشرتك  لو  هذا  قطعه، 
اجلماعة، أما إذا مل يشرتك بها وجب 

عليه استئناف الطواف. 
املعتمرين  من  السن  بعض كبار   -2
طواف  يرتك  قد  والنساء  الرجال  من 
عن  استغنى  أنه  أساس  على  النساء 
احلاجة إليه، وهذا خطأ منه ذلك أن 
طواف النساء واجب على كل معتمر 
االستمتاعات  ميارس  ال  كان  وإن 

اجلنسية.

أّن الذهاب شوط واإلياب شوط آخر 
فهما شوطان ال شوط واحد، ومن فعل 
ذلك وكان معذورا يف جهله كما لو 
اعتمد على إخبار َمن يثق به يف معرفة 
احلكم الشرعي فال شيء عليه، أما 
إذا مل يكن كذلك فاألحوط وجوبًا 

إعادة السعي.
الصفا  جبل  الساعي  يستدبر  قد   -2
الزحام  بسبب  إما  إليه  مّتجٌه  وهو 
ما  أو  صديق  أو  صاحب  لرؤية  أو 
شاكل، وقد يستدبر املروة وهو ساٍع 
إليها وهذا خطأ منه، فإذا حصل ذلك 
اليت  املسافة  وتدارك  الرجوع  فعليه 
شروط  من  ألّن  سعيه  من  بها  أخّل 
الذهاب  عند  املروة  استقبال  السعي 
الرجوع  عند  الصفا  واستقبال  إليها 

إليه.
3- يتخّلى الساعي أحيانا عّما أتى به 
من أشواط السعي ويبادر إىل استئناف 
زمين،  فاصل  دون  جديد  من  السعي 
وهذا خطأ منه، ذلك أّن عليه لو أراد 
الوقت  لبعض  ينتظر  أن  االستئناف 
حتى ينقطع التوالي ثم يشرع يف سعي 

جديد.
4- يقطع أحيانا بعض احلجاج سعيه 
ليشرب املاء أو لغرض ما مشابه وليس 

يف ذلك ضري بشرطني:
 أ- أن يكمل سعيه من حيث قطعه 
بال زيادة وال نقيصة، ولكي يطمئن 
أن  بعد  السري  يبدأ  أن  عليه  بذلك 
يعود إىل مكان يسبق موضع القطع، 
موضع  من  سعيه  يقع  أن  ويقصد 

القطع.
يف  باملواالة  قطعه  خيّل  ال  أن  ب-   
لسعيه  قطعه  أوجب  إذا  أما  السعي، 
السعي  أشواط  بني  التوالي  فوات 
فاألحوط وجوبًا أن يكمل سعيه ذاك 

ثم يعيد السعي من جديد.
وهو  السعي  البعض  خيتار  قد   -5
جالس على العربة اليت يقودها شخص 
آخر وهذا غري جائز إاّل ملن ال يتمكن 
من سعيه بنفسه، نعم ال بأس بالسعي 
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قال أمير المؤمنين: )أال مستعدٌّ للقاء ربه قبل زهوق نفسه(

املؤمنون
ال تلوثهم
الفحشاء

النهي عن الزنا يف اآليات الرشيفة:

نهيا  الزنا  عن  تعاىل  اهلل  نهى  ولقد 
أخرى  كثرية  آيات  يف  شديدا 
يكشف عن فظاعة هذا الذنب، منها 
َنا ِإنَُّه َكاَن  قوله تعاىل: )َواَل َتْقَرُبوا الزِّ
اإلسراء:32،  َسِبياًل(.  َوَساَء  َفاِحَشًة 
 - الدنيا  يف  شديدة  عقوبة  له  وحدد 
هذه  من  للحد   - اآلخرة  عن  فضال 
املمارسة ولريتدع من يفعل هذا الفعل 
اِنَيُة  )الزَّ تعاىل:  يقول  حيث  الشنيع 
اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة  َوالزَّ
َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة يِف ِديِن 
اهلِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآْلَِخِر 
املُْؤِمِننَي(  ِمَن  َطاِئَفٌة  َعَذاَبُهَما  َوْلَيْشَهْد 
مع  تعاىل  اهلل  أن  فيالحظ  النور:2، 
شدة تسرته على األفراد وعدم مساحه 
هلتك سرتهم حتى يف جمال ممارستهم 
غيبة  حرمة  تشريع  يف  للذنوب كما 
تعاىل  أنه  هنا  نرى  ذلك  مع  املؤمن، 
عقوبة  ملشاهدة  باحلضور  يأمر 
آلية  يعرف  ومنه  الفاحشة،  مرتكب 
أفراد  باقي  لتحذير  املتبعة هنا  الردع 
الذنب،  هذا  ارتكاب  من  اجملتمع 
والذي منه يعرف باملقابل شدة الذنب 

وعظمه.

الرشيفة:  الروايات  يف  الزنا  عن  النهي 

مضافا إىل اآليات القرآنية ورد النهي 
عن الزنا أيضا يف مجلة من األحاديث 
طائفة  نذكر  يلي  وفيما  الشريفة 

منها: 
عز  اهلل  أن  القدسي  احلديث  ورد يف 
يوم  مين  ُأدني  وال   ...( قال:  وجل 
القيامة من كان زانيا( ثواب األعمال: 
ص199، وروي عن رسول اهلل أنه 
والزنا  إياكم  املسلمني  )معشر  قال: 
فإن فيه ست خصال: ثالث يف الدنيا 
وثالث يف اآلخرة: فأّما يف الدنيا: فإنه 
ُيذهب بالبهاء، وُيورث الفقر، وُينقص 
فإنه  اآلخرة:  يف  اليت  وأما  العمر، 
ُيوجب سخط الرب، وسوء احلساب، 
النار( اخلصال: ج 1 ص  واخللود يف 
155، وعن أبي عبد اهلل قال: )إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقّر 
نطفته يف رحم حيرم عليه( الكايف: 
 :الرضا وعن  ص541،  ج5، 
من  الفساد  من  فيه  ملا  الزنا  )ُحّرم 
قتل األنفس، وذهاب األنساب، وترك 
الرتبية لألطفال، وفساد املواريث وما 
علل  الفساد(  وجوه  من  ذلك  أشبه 

الشرايع: ج 2 ص 165.

الصفة الثامنة للمؤمنني اليت ُذكرت 
يف سورة الفرقان هي أنهم ال يرتكبون 
الفاحشة، أي: الزنا، حيث يقول تعاىل 
َيْزُنوَن  َواَل   ...( املؤمنني:  وصف  يف 
الفرقان:  َأَثاًما(  َيْلَق  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن 
عن  تنهى  السماوية  والشرائع   ،68
فقد  النهي،  أشد  الفاحشة  ارتكاب 
اليهود ويستفاد  مّلة  كان حمّرما يف 
نهي  وقد  أيضا،  األناجيل حرمته  من 
املعاصي  من  وُعّد  اإلسالم  يف  عنه 
يف  التحريم  شّدة  وازدادت  الكبرية، 

موردين: 
واألخت  والبنت  كاألم  احملارم  األول: 

والعمة واخلالة.
الثاين: مع اإلحصان، وهو أن يرتكب 
زوجة، وكذلك  وله  الفاحشة  الرجل 
بالنسبة للمرأة ذات البعل. عن تفسري 

امليزان: ج 13 ص87.
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن الجهاد ثمن الجنة فمن جاهد نفسه ملكها وهي أكرم ثواب اهلل لمن عرفها(

نهيا مفّصال عن كل واحدة من هذه 
املقدمات. عن األمثل: ج8 ص471.

آثار الزنا الوضعية:
للزنا آثار وضعية على الفرد واجملتمع 
الشريفة فقد روي  الروايات  ذكرتها 
كثر  )إذا  قال:   اهلل رسول  أن 
احملاسن:  الفجأة(  موت  كثر  الزنا 
ص 107، وعن أبي عبد اهلل الصادق 
عليه السالم: إّن مما أوحى اهلل تعاىل 
فتزني  تزنوا  )...ال   :ملوسى به 
امرئ  فراش  َوَطئ  ومن  نساؤكم 
تدين  كما  فراُشه،  ُوِطئ  مسلم 
 وعنه  ،107 احملاسن ص  ُتدان( 
الزنا ظهرت  إذا فشا   ...( قال:  أيضا 

الزالزل...( اخلصال: ج 1 ص 115.
فلسفة تحريم الزنا:

ميكن اإلشارة إىل مخسة عوامل يف 
فلسفة حتريم الزنا، وهي:

1- إن انتشار الزنا يف اجملتمع يؤدي 
النظام  يف  الفوضى  حالة  شيوع  إىل 
األبناء  بني  العالقة  وانقطاع  العائلي، 
اجملتمع  يتحول  وحينئذ  واآلباء، 
حيواني  جمتمع  إىل  بالزنا  اإلنساني 
كل  من  والقساوة  اجلرمية  تغزوه 

جانب.
مجاعة  يف  الزنا  إشاعة  إن   -2
من  واسعة  سلسلة  إىل  ستقود  ما، 
التصرفات  أساسها  االحنرافات 
لذوي  املنحرفة  واالجتماعية  الفردية 
الشهوات اجلاحمة،  ألن االحنرافات 

ألوان  بأبشع  عادة  تقرتن  اجلنسية 
اجلرائم واجلنايات.

التجارب  ودلت  العلم  أثبت  لقد   -3
لكثري  سبب  الزنا  إشاعة  أن  على 
مثل  الصحية  واملآسي  األمراض  من 
مرض األيدز وكل املعطيات تشري إىل 
فشل مكافحة هذه األمراض من دون 

مكافحة الزنا أصال . 
يؤدي  ما  غالبا  الزنا  شياع  إن   -4
وقطع  اجلنني  إسقاط  حماولة  إىل 
فإنهم  األوالد  بقي  لو  وحتى  النسل، 
سيالقون صعوبات يف الرتبية وفقدان 
حمبة الوالدين وعطفهما، مضافا إىل 
النظرة االجتماعية السلبية هلم، كل 
هذه  حتويل  إىل  تؤدي  العوامل  هذه 
وجناة  قساة  إىل  األوالد  من  الطبقة 

وفاقدي الشخصية.
5- جيب أن ال ننسى أن هدف الزواج 
ليس إشباع الغريزة اجلنسية وحسب، 
بل املشاركة يف تأسيس احلياة على 
الفكري  االستقرار  حتقيق  أساس 
واألنس الروحي للزوجني، وأما تربية 
احلياة،  قضايا  مع  والتعامل  األبناء 
للزواج، وكل هذه  آثار طبيعية  فهي 
األمور ال ميكن هلا أن تثمر من دون 
دابر  وقطع  بالرجل  املرأة  ختتص  أن 
اجلنسية.  املشاعية  وأشكال  الزنا 

األمثل: ج8 ص471.

زنا الجوارح مقدمة للزنا:
 والصادق الباقر  اإلمامني  عن 
ُيصيب  وهو  إال  أحد  من  )ما  قاال: 
النظر،  العينني  فزنا  الزنا،  من  حّظا 
وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، 
صّدق الفرُج ذلك أم كّذب( الكايف: 
ج5 ص559، أي: أوقع الزنا، فإنه إذا 
فعل فكأنه صّدق العينني الن فعلها 
فكأنه  يفعل  مل  فإن  ذلك  مظّنة 

كّذبها ومل يأت مبرادها.
هناك  أن  يفهم  احلديث  هذا  ومن 
مقدمات جتّر إىل الزنا ينبغي جتنبها 
تعترب  العني  فخيانة  مقاربتها،  وعدم 
واحدة من املقدمات، والسفور والتعري 
مقدمة أخرى، الكتب السيئة واألفالم 
ومراكز  الفاسدة  واجملالت  امللوثة 
الفساد كل واحدة منها تعترب مقدمة 
هلذا العمل، وكذلك اخللوة باألجنبية 
األجنيب  الرجل  مع  املرأة  خلوة  )يعين 
ولوحدهما(  واحد  مكان  يف  عنها 
أيضا  الشهوة  إثارة  يف  عامال  يعترب 
مقدمات  من  أخرى  مقدمة  فهو 
الزنا، وأخريا فإن امتناع الشباب عن 
الزواج خاصة مع مالحظة الصعوبات 
من  هي  الطرفني،  أمام  املوضوعة 
الزنا،  إىل  تؤدي  قد  اليت  العوامل 
ويف قوله تعاىل: )وال تقربوا الزنا إنه 
عن  نهٌي  سبيال(  وساء  فاحشة  كان 
خمتصر،  بليغ  بشكل  ذلك  كل 
والروايات  األحاديث  يف  نرى  ولكّنا 
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فهو بذلك أول جامع أنشى يف مدينة 
لقب  اكتسبت  اليت  املدينة  القاهرة 
اختلف  وقد  مئذنة،  األلف  مدينة 
املؤرخون يف أصل تسمية هذا اجلامع، 
والراجح أن الفاطميني مسوه باألزهر 
تيّمنا بفاطمة الزهراء ابنة النيب 
ومت  بذكراها،  وإشادة   حممد
داخل  متكاملة  جامعة  ختصيص 
املسجد  مدرسة  من  املسجد كجزء 
واعتربت رمسيا جامعة  إنشائه،  منذ 
أعقاب  يف   ،1961 عام  يف  مستقلة 

الثورة املصرية لعام 1952.
الدين  صالح  والتكريم:  التغييب  بني 
األيوبي والسالطني األيوبيون السّنيني 
الذين جاؤوا من بعده جتّنبوا األزهر 
على مدى تاريخ طويل، وقد مت إهمال 
كبري،  وبشكل  بالتناوب  املسجد 
لنشر  مؤسسة  باعتباره  تأّسس  ألنه 
إزالة  مت  وقد  اإلمساعيلي،  املذهب 
شيعيا  مسجدا  باعتباره  مكانته 
وحرمان رواتب الطلبة واملدرسني يف 

مدرسة اجلامع. 
يف عهد السلطة اململوكية مت عكس 
هذه التحركات، حيث بلغ االهتمام 

باألزهـــر ذروته، وكـان ذلك مبنزلة 
العصــر الذهبــــي لألزهـــــر، وقامـــــوا 
والتجديدات  التوسعات  من  بالعديد 
التحتيـــة  البنـى  علـــى  طـرأت  التـــي 
يف  احلكام  أظهر  كما  للمسجد، 
وقت الحق من مصر بدرجات متفاوتة 
االهتمام واالحرتام للمسجد، وقّدمت 
املساعدات  متفاوتة  مستويات  على 
املالية لصيانة املسجد واملدرسة على 

حد سواء. 
على  البداية  يف  املسجد  ُبين  العامرة: 
مخســــة  مع  للصـــالة  قاعة  شكل 
متواضــــع،  مركزي  وفناء  ممرات 
املسجد  توسيع  مت  احلني  ذلك  ومنذ 
إضافية  منشــــآت  مع  مرات  عـــــدة 
األصلـــي،  باهليكل  متامــًا  حميطة 
وقد شّكل العديد من حّكام مصر 
اهلندسة املعمارية لألزهر مبا أضافوه 
واألبـــواب  واألروقـــــة  القاعـــات  من 

والقباب واملآذن.
الفاطمي  العهد  من  العامرة  تطور 
اهليكل  كان  الالحقة:  العهود  إىل 
و)69م(  الطـــول  يف  )85م(  األصلــي 
أروقـــة  ثالثــــة  من  ويتـــألف  عرض، 

األزهر  اجلامع  املسجد:  تأسيس 
من أهم املساجد يف مصر وأشهرها 
أثر  أقدم  وهو  اإلسالمي،  العامل  يف 
جامع  وهو  مبصر،  قائم  فاطمي 
وجامعة منذ أكثر من ألف سنة، وقد 
ُأنشئ على يد جوهر الصقلي عندما 
مت فتح القاهرة سنة 970 م بأمر من 
املعز لدين اهلل أول اخللفاء الفاطميني 
مبصر، وبعدما أسس مدينة القاهرة 
شرع يف إنشاء اجلامع األزهر، ووضع 
املعز لدين اهللَّ حجر أساس  اخلليفة 
سنة  رمضان   14 يف  األزهر  اجلامع 
359هـ - 970م، وأمت بناء املسجد يف 
-972م،  361هـ  سنة  رمضان  شهر 

قال أمير المؤمنين: )أال وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، فمن أخذ بها لحق وغنم ومن توقف عنها ضل وندم(

جامع

األزهر
أول مسجد يف القاهرة
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب(

أمر بإنشاء املمر الرابع حول الفناء، 
الطرف  على  ُبنيت  فقد  الشرفة  أما 

الغربي من الصحن. 
تعيني  مت  األيوبية:  الدولة  عصر  يف 
من  وزيرا  البداية  يف  الدين  صالح 
الفـــــاطميني  اخللفـــــاء  أخر  طــــرف 
كان  )الذي  اهلل  لديــــن  العاضــــد 
أن  ميكن  وال  الدين  بصالح  يثق 
صالح  أن  إال  بسهولة(،  به  يتالعب 
بالفاطميني عام  أطاح  األيوبي  الدين 
1171م، وقام يف مصر بالتحالف مع 
بغداد  يف  السنية  العباسية  اخلالفة 
التعاليم  ملبادئ  معاديًا  كان  حيث 
األزهر  يف  طرحت  اليت  الشيعية 
أثناء اخلالفة الفاطمية، لذلك ُأهمل 
املسجد خالل حكم الساللة األيوبية 
ملصر وخسر املسجد هيبته أثناء فرتة 
حكمهم، وُمنعت الصالة فيه، وعانى 
مركز التدريس يف املسجد ومكتبة 
بشكل  جمهزة  كانت  اليت  األزهر 
من  مجلة  ودّمرت  لإلهمال،  جيد 
األيوبيون  شجع  كما  املخطوطات، 
املدارس  يف  السين  الفكر  تدريس 
القاهرة،  أحناء  بنيت يف مجيع  اليت 
فقه  مركز  األزهر  ظل  ذلك  ومع 
اللغة العربية، ومكانًا للتعليم طوال 

هذه الفرتة.
استعـــــــــاد  اململوكيـــــــة:  اإلضافات 
املماليك  فرتة  خالل  هيبته  املسجد 
الرتميمات  من  بسلسلة  قاموا  الذين 
واإلضافات للمسجد، واإلشراف على 
التوّسع السريع يف براجمه التعليمية، 
بها  قام  اليت  الرتميمات  بني  ومن 
املماليك تعديل احملراب، مع تركيب 
عام  ويف  لواجهته،  امللون  الرخام 
1309م، مت بناء املدرسة الطيربسية، 
اليت حتتوي على قرب األمري عالء الدين 
طيربس، وقد بنيت أصال  كمسجد 
بقية  مكمل لألزهر ومت دجمها مع 
لالحتفاظ  اآلن  وتستخدم  املسجد، 
عام  ويف  املكتبة،  من  باملخطوطات 
لتغطية  ومئذنة  قبة  بناء  1339م، مت 
املدرسة األقبغاوية، اليت حتتوي على 
وتعود  الواحد،  عبد  أقبغا  أمري  قرب 
ملؤسسها،  األقبغاوية  املدرسة  تسمية 

لتكون مسجدا  الواحد،  عبد  أقبغا 
قائمــــًا بذاتــــه ومدرســــة، ويف عـــام 
اجلوهرية  املدرسة  بنيت  1440م، 
األمري جوهر  قرب  على  واليت حتتوي 
القنقبائي، الذي كان يشغل منصب 
خزائن  على  )املشـــرف  اخلازنــــدار 
أثنـــــــاء حكم  السلطانيـــــة(  األموال 
سيف  األشرف  اململوكــي  السلطان 
حجرة  تغطيـــــة  ومت  برسباي،  الدين 

القرب بواسطة قبة صغرية مزخرفة. 
1483م،  عام  يف  ُبنيت  قايتباي:  مئذنة 
وهي على شكل عمــــود أسطــواني 
ينقسـم إلـى جزئيــــن مثمنني، ومئذنة 
شرفات،  ثالث  من  تتكون  قايتباي 
 تدعمها مقرنصات، مع جزء أسطواني
يف نهاية املئذنة، وزينت بأربعة أقواس.
بــاب الجندي:  مباشــــرة عبـــــر فنــــاء 
مدخل باب املزينني جند باب اجلندي 
)باب قايتباي(، الـذي يؤدي بدوره إلـى 
الصالة،  قاعة  من  الرئيسية  الباحة 

وقد بين عام 1495.
مزدوجة  مئذنة  وهي  الغوري:  مئذنة 
الرؤوس بنيت يف عام 1509 يف عهد 

قنصوة الغوري.
التجديدات العثامنية واإلضافات: 

يف  العثمانية  اخلالفة  عهد  خالل 
وترميمات،  إضافات  حصلت  مصر 
ومت إجناز الكثري منها حتت إشراف 
الذي ضاعف  الرمحن كتخدا  عبد 
تقريبا حجم املسجد، وأضـــاف ثالث 
بوابـــــات وهــــي: بـــاب املزينني، وهو 
أكرب وأهم األبــواب الثمانية للجامع 
األزهر والذي أصبح املدخل الرئيسي 
للمسجـــــد، وبــــــاب الشـــــربة، وبــــاب 
مبا  أروقة،  عدة  وأضاف  الصعايدة، 
يف ذلك واحدة للطـــالب املكفوفني 
من األزهر، وأضــــاف أيضـــــًا قاعــــــة 
صالة إضافية جنوب القاعة الفاطمية 
األصلية، مع حمراب إضايف، ملضاعفة 

مساحة قاعة الصالة اإلمجالية.
مؤسســــة  األزهــــر  يـــــزال  ال  واليوم 
هلا تأثري عميق يف اجملتمــــع املصــــري 

ورمزًا من رموز مصر اإلسالمية.

فنـــاء، يف جهـــة  حــــول  تقع  معمـــدة 
بنيت  الفنـــــاء،  من  الشرقي  اجلنوب 
قاعة الصالة األصلية على هيئة بهو 
معمد، مع مخســـــــة ممرات عميقة، 
بقياس )79م( طــــــول و)23م( عرض، 

وبين يف النهاية 
قباب، وهي مسة  ما جمموعه ثالث 
يف  املســـاجد  أوائــــل  بني  مشرتكة 

مشال أفريقيا. 
الزخارف اجلّصية املعقدة مسة بارزة 
اجلدران  كانت  فقد  املسجد،  يف 
واحملراب مزّينة بالنقوش، وقد ُكتب 
اآليات  من  احملراب جمموعتان  على 
من القرآن املدرجة يف قوقعته، واليت 
هي  النقوش  وهذه  سليمة،  تزال  ال 
الفاطمي،  العهد  من  الباقية  الوحيد 
املركزية  الساحة  إضافة  ومت 
املعّبدة برخام بني 1009م و 1010م، 
وإضافة املمرات اليت حتيط بالفناء. 
وحمراب خشبيني  باب  تركيب  ومت 
بأمر  احلاكم  عهد  يف  جديدين 
1125م،  سنة  ويف  1009م،  يف  اهلل 
وُشّيدت قبة إضافية يف عهد احلافظ 
فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  اهلل،  لدين 



لم
لك

ن ا
اس

مح

12

قال أمير المؤمنين: )أال وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول األمل(

اٍد َعْن َأِبي َعْبِد  1- َعْن ُيوُنَس َعْن مَحَّ

َيُقوُل:  ْعُته  مَسِ َقاَل   الصادق اهلل 
َأْو  ِكَتاٌب  وِفيه  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن  )َما 

ُسنٌَّة(.
َأِبي  َعْن  َجاِبٍر  ْبِن  اِعيَل  ِإمْسَ َعْن   -2

َعْبِد اهلل الصادق َقاَل: )ِكَتاُب 
َما  وَخرَبُ  َقْبَلُكْم  َما  َنَبُأ  ِفيه  اهلل 
ُن  وحَنْ َبْيَنُكْم  َما  وَفْصُل  َبْعَدُكْم 

َنْعَلُمه(.
َسِن ُموَسى  اَعَة َعْن َأِبي احْلَ 3- َعْن مَسَ

الكاظم َقاَل: )ُقْلُت َله: )أُكلُّ 

 َنِبيِّه َشْيٍء يِف ِكَتاِب اهلل وُسنَِّة 
َشْيٍء  َبْل ُكلُّ  َقاَل:  ِفيه؟  َتُقوُلوَن  َأْو 

.))يِف ِكَتاِب اهلل وُسنَِّة َنِبيِّه
َقاَل  َأْعنَيَ  ْبِن  اأَلْعَلى  َعْبِد  َعْن   -4

 الصادق اهلل  َعْبِد  َأَبا  ْعُت  مَسِ
َيُقوُل: )َقْد َوَلَدِني َرُسوُل اهلل وَأَنا 
ْلِق  اخْلَ َبْدُء  وِفيه  اهلل،  ِكَتاَب  َأْعَلُم 
وَما ُهَو َكاِئٌن ِإىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة، وِفيه 
نَِّة  َماِء وَخرَبُ اأَلْرِض وَخرَبُ اجْلَ َخرَبُ السَّ
َما  وَخرَبُ  َكاَن  َما  وَخرَبُ  النَّاِر  وَخرَبُ 
ُهَو َكاِئٌن، َأْعَلُم َذِلَك َكَما َأْنُظُر ِإىَل 

من كتاب الكايف

ِتْبَياُن ُكلِّ  ِفيه  َيُقوُل  اهلل  ِإنَّ  َكفِّي 
َشْيٍء(.

مسعت  أعني:  بن  األعلى  عبد  قال 
َوَلَدِني  )َقْد  يقول:   أبا عبد اهلل
َرُسوُل اهلل(: والــــوالدة والدتــــــان 
والدة صوريـــة ووالدة معنويـــة، أّمـــــا 
الصورية فظاهرة، وأّما املعنوية فألّن 
للمتعّلم،  روحاني  أب  الرّباني  املعّلم 
وقد كانت له كلتا الوالدتني، 
املقّدس  وروحه  املطّهر  جسمه  ألّن 
وعقله املنّور مشتّقة من جسم النيّب 

الحلقة الثانية
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:قال اإلمام الصادق

َنَبُأ  ِفيه  ِكَتاُب اهلل 
وَخبـَُر  َقْبَلُكْم  َمــا 
َمــا َبْعَدُكْم وَفْصُل 
وَنـُْن  َبْيَنُكْم  َمــا 

َنْعَلُمه

قال أمير المؤمنين: )أال عامل لنفسه قبل يوم بؤسه(

فعلمه عني علمه   وروحه وعقله
وكماله عني كماله، والولد الطّيب 
َأْعَلُم  )وَأَنا  قال:  ولذلك  أبيه  سرُّ 
ِكَتاَب اهلل(: يعين أعلمه كما ُانزل 
بتأييد رّباني وإهلام لدّني وتعليم أبوّي 
وإعالم نبوي، وينبغي أن ُيعلم أّن علم 
وال  كعلمنا  ليس  الطاهرين  األئّمة 
حيتاجون  حبيث  تعّلمنا  مثل  تعّلمهم 
بل  كثري  وفكر  طويل  زمان  إىل 
أصاًل  جاهلني  غري  أبدًا  عاملون  هم 
يف بدء الفطرة وأصل اخللقة، جعلهم 
اهلل تعاىل أساس الدين وعماد اليقني 
بهم  وخّص  الوالية  حّق  هلم  وأثبت 
لواء اخلالفة ليفيء إليهم القاصرون 
اهلل  زادهم  الناقصون،  بهم  ويلحق 
توقريًا  هلم  وجّدد  وتعظيمًا  شرفًا 
وتكرميًا، ثّم أراد أن يشري إىل أّنه 
عامل باحلالل واحلرام وعارف جبميع 
األحكام وبصري جبميع اأُلمور فقال: 
ْلِق( أي: أّوله وكيفّية  )وِفيه َبْدُء اخْلَ
وتفصيله  وتركيبه  ونضــــده  إجياده 
وترتيبه وإنشاؤه بال شبيه َسَبقه وال 
نظري شبهه وال روّية حلقه، واخرتعه 
بال جتربـــــة استفادهـــا وال حركـــــة 
نفس اضطرب  أحدثها وال همامـــــة 
فيهـــــا، وكيفّيـــــة خلـــــق املالئكــة 
ثّم  طني  من  آدم  وخلق  والروحانّيني 
انقالباته يف  ماء مهني وكيفّية  من 
يد التقدير من حال إىل حال وتبّدل 
وفيه  وصف  إىل  وصف  من  أحواله 
علم بصفات اهلل وكماالته وأمسائه.
ِإىَل  َكاِئٌن  ُهَو  )وَما   :قال ثم 
اليومية  الوقائع  من  اْلِقَياَمِة(:  َيْوِم 
العلوّية  واآلثار  اجلزئية  واحلوادث 
والسفلية وكـــّل مــا جيري يف هذا 
والسيب  والقتال  احلروب  من  العامل 
مّمـــا ال حييـــــط  وغريهــــا  والنهــــب 
بتفاصيله البيان وال يقدر على تعداده 

فيها  ويندرج  للمخالفة،  بالسالسل 
ما يأتي على اإلنسان بعد املوت من 
يف  مراتبهم  وتفاوت  الربزخ  أحوال 
يف  أحواهلم  وتباعد  والظلمة  النور 

الراحة والشّدة.
ثم أشار إىل أّن يف القرآن مجيع 
هذه األقسام، وقد أّكد ذلك بقوله: 
)وَخرَبُ َما َكاَن وَخرَبُ َما ُهَو َكاِئٌن(: 
التفصيل،  بعد  اإلمجال  سبيل  على 
منهم  احملّققني  من  مجع  عّد  وقد 
من  ذلك  مثل  الكّشاف  صاحب 
تكرار  ذلك  أّن  يرد  فال  احملّسنات 

بال فائدة.
ثم قال: )َأْعَلُم َذِلَك َكَما َأْنُظُر 
ِإىَل َكفِّي(: تأكيد ملا مّر من قوله:  
وأنا أعلم الكتاب وشبه ألّن إدراك 
املعقول  إدراك  من  أقوى  احملسوس 
أّن  على  وتنبيهًا  الناس  أكثر  عند 
شهودي  علم  الكتاب  يف  مبا  علمه 
رؤية  الكّف  رؤية  أّن  كما  بسيط 
واحدة وقد نشأ هذا العلم من إنارة 

عقلية وبصرية ذهنية وقّوة روحانية.
ثم ختم كالمه: )ِإنَّ اهلل َيُقوُل 
على  دليل  َشْيٍء(:  ُكلِّ  ِتْبَياُن  ِفيه 
ما أشار إليه من أّن يف القرآن خرب 
يكون  وما  كان  مّما  شيء  كّل 
لكسر  له  وبرهان  كائن  هو  وما 
أوهام العوام اليت تتبادر إىل إنكار 
الوصف  يف  املبالغة  من  وعّده  ذلك 
الكريم  القرآن  حال  كان  وإذا 
وشأنه ذلك فال جيوز ألحد أن 
برأيه  وغريها  األحكام  يف  يتكّلم 
وقياسه، بل جيب عليه الرجوع إليهما 

والتمّسك بذيل إرشادهما.

اللسان.
وسّكانها  َماِء(:  السَّ َخرَبُ  )وِفيه 
وحركات األفالك ودورانها وأحوال 
وحركـــــات  ومقاماتهـــا  املالئكــــة 
تلك  ومنافع  ومداراتها  الكواكب 
ذلك  غري  إىل  وتأثرياتها  احلركات 
العلويات  يف  الكائنة  اأُلمور  من 

واملنافع املتعّلقة بالفلكّيات.
وانتهاؤها  جوهرها  اأَلْرِض(:  )وَخرَبُ 
وما  وأرجائها  جوفها  يف  ما  وخرب 
وما يف حتتها  وأجوائها  يف سطحها 
ومضاّرها  منافعها  وخرب  وأهوائها 

اليت يتحرّي يف إدراك نبذ منها عقول 
البشر ويتحّسر دون البلوغ إىل أدنى 

مراتبها طائر النظر.
وتفـــاوت  ومقاماتهـــا  نَِّة(:  اجْلَ )وَخرَبُ 
نعيمهـــا  وخبـــر  ودرجاتهــا  مراتبهـــا 
ولّذاتهـــا وخبـــر املثـــاب املأجــور فيها 

باالنقياد والطاعة.
وتفـــاوت  ودركـــاتها  النَّاِر(:  )وَخرَبُ 
وخبـــر  ومصيباتهـــا،  العقوبة  مراتب 
واملقّيــــد  للمعصيـــة،  املعاقـــب فيهـــا 
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قال أمير المؤمنين: )أال متزود آلخرته قبل أزوف رحلته(

الحلقة السابعة

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 
القاسم  أبي  واملرسلني  األنبياء  خامت 
الطـــاهرين،  الطيبيـــن  وآلــه  حممد 
واللعن على أعدائهم أعداء الدين إىل 

قيام يوم الدين.

ذهبت اإلمامية كاّفة إىل أّن اإلمام 
بعد رسول اهلل هو علّي بن أبي 
أبو  إّنه  السّنة:  وقالت   ،طالب
بن  عمر  ثّم  قحافة،  أبي  بن  بكر 
ثّم  عّفان،  بن  عثمان  ثّم  اب،  اخلطَّ
علّي بن أبي طالب، وخالفوا يف ذلك 

املعقول واملنقول. 
احللقات  يف  تقدم  فقد  املعقول  أما 
السابقة، وأّمـــا املنقــــول: فالقــــرآن، 

والسّنة املتواترة، 
اآليات القرآنية الدالة عىل اإلمامة:

أّما القرآن، فآيات:
هلُل  ا  َوِليُُّكُم  ا  )ِإمنَّ األوىل:  اآلية 

ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسوُلُه 
َوُهْم  الزَّكاَة  َوُيْؤُتوَن  الَة  الصَّ

راِكُعوَن( ]سورة املائدة: 55[ .
قال الشيخ املظفر يف دالئل الصدق، 
ج4، ص279: أمجعوا على نزوهلا يف 
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن إعطاء هذا المال في غير حقه تبذير وإسراف(
شيئا منها خبصوصه كان مقتضى 
إرادة  على  القرينة  إقامة  احلكمة 
ذلك خبصوصه، وإال كان كالمه 
خمالفا ملراده احلقيقي، انظر مثال: 
أصول الفقــــه: 184 - 186، فكذا 
فيكـــون  والوصــــّي،  النبــــّي  والية 
علّي هو القائم بأمور املؤمنني، 

والسلطان عليهم، واإلمام هلم .
يف  اخلراساني  وحيد  الشيخ  وقال 
ص188:  ج1،  الصاحلــــــــني  منهاج 

ويستفــــــاد من هذه اآلية - مبقتضى 
والية  نفـــس  أن   - العطــــــف  حرف 
الثابتة  هي   للرسول الثابتة  اهلل 
الشريفة  اآلية  وأفادت   ،لعلي 
- مبقتضى أداة احلصر )إمنا( - أن 
هذه الوالية الثابتة هلل ولرسوله ولعلي 
والية منحصرة، وليست هذه الوالية 

إال والية األمر.
اخلصال  يف  الصدوق  الشيخ  وروى 
علي  املؤمنني  أمري  قال   :572 /ص 
علــــــم  لقــــد   : طالب  أبي  بن 
النيب  أصحـــــــاب  من  املستحفظون 
له  رجل  فيهم  ليس  أنه   حممد
منقبة إال وقد شركته فيها وفضلته 
ولي سبعون منقبة مل يشركين فيها 

أحد منهم.
َأيَُّها  )يا  تعاىل:  قوله  الثانية:  اآلية 

َربَِّك  ِمْن  ِإَلْيَك  ُأْنِزَل  ما  َبلِّْغ  الرَُّسوُل 
... (، املائدة: 67، قال الشيخ املظفر 
ص317:   ،4 ج  الصدق،  دالئل  يف 
املنثور  الدّر  يف  السيوطي  نقل  فقد 
بتفسري اآلية، قال: )نزلت على رسول 
اهلل يوم غدير خّم يف علّي(، ونقل 
أيضا بإسناده عن ابن مسعود، قال: 
 كّنا نقرأ على عهد رسول اهلل
)يا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن 
َربَِّك( أّن علّيا موىل املؤمنني )َوِإْن مَلْ 
َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَته َواهلُل َيْعِصُمَك 
ِمَن النَّاِس(، وروى ذلك الواحدي يف 
أسباب النزول، وقال الرازي يف أحد 
وجوه نزول اآلية: )ومّلا نزلت أخذ بيده 
وقال: من كنت مواله فعلّي مواله، 
اللهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه(. 
ِلُيْذِهَب  هلُل  ا  ُيِريُد  ا  )ِإمنَّ الثالثة:  اآلية 

اْلَبْيِت  َأْهـــَل  ْجــــَس  الرِّ َعْنُكُم 
َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا( األحزاب:33.

َأْسَئُلُكْم  ال  )ُقْل  الرابعة:  اآلية 

اْلُقْربى(  يِف  املََودََّة  ِإالَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه 
املظفر:  الشيخ  قال  الشورى:23،  
يف  روحــه  اهلل  قّدس  املصّنف  قال 
اجلمهور  روى  احلق:  نهج  كتــابه 
حنبل  بن  وأمحد  الصحيحني،  يف 
تفسريه،  يف  والثعليب  مسنده،  يف 
)ُقْل  نزل:  مّلا  قال:  عّباس،  ابن  عن 
َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ املََودََّة يِف  ال 
َمن  اهلل!  رسول  يا  قالوا:  اْلُقْربى( 
الَّذين وجبت علينا موّدتهم؟  قرابتك 
قال: علّي وفاطمة وأبناهما، ووجوب 

املوّدة يستلزم وجوب الطاعة. 
هذا وقد نقل الشيخ املظفر أكثر من 
مخسني آية كلها فيها داللة واضحة 
 .على إمامة اإلمام أمري املؤمنني

وللكالم تتمة إن شاء اهلل تعاىل.
اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

اجلمع  يف  مذكور  وهو   ،علّي
بني الصحــــاح السّتــة، ملّـــــا تصـــّدق 
الصالة  يف  املسكني  على  خبامته 
هو  والولّي:  الصحابة،  من  مبحضر 
يف:  )ولي(  ماّدة  ]انظر  املتصّرف 
لسان العرب 15، 401، تاج العروس 
اهلل  أثبت  وقد   ،]  315 و   311 ،20
وشرك  املقدسة  لذاته  الوالية  تعاىل 
ووالية  املؤمنني،  وأمري  الرسول  معه 
والولّي،  النيّب  فكذا  عاّمة  اهلل 
مشرتك  الولّي  أّن  يبعد  ال  قال:  ثم 
أي:  باألمر،  للقائم  موضوع  معنى، 
عليه  امُلوىلَّ  على  سلطان  له   الذي 
- ولو يف اجلملة - فيكون مشتّقا 
ومنه:  السلطان،  الوالية، مبعنى  من 
أي:  والرعّية،  والصيب  املرأة  ولّي 
القائم بأمورهم وله سلطان عليهم يف 
مبعنى  الولّي:  أيضا:  ومنه  اجلملة، 
الَصديق واحملّب، فإّن للصديق والية 
صديقه  على  اجلملة  يف  وسلطانا 
الناصـــــر  وكــــذا  بأمــوره،  وقيامـــًا 
بالنسبة إلـــــى املنصـــــور، واحلليـــف 
بالنسبة  بالنسبة إىل حليفه، واجلار 
إىل جاره، إىل غري ذلك ]لسان العرب 
15، 401 - 403، تاج العروس 20، 
310 - 316، فحينئذ يكون معنى 
اآلية: إمّنا القائم بأموركم هو اهلل 
ورسوله وأمري املؤمنني، وال شّك أّن 
مع  ذاتها،  عاّمة يف  تعاىل  اهلل  والية 
أّن اآلية مطلقة فتفيد العموم بقرينة 
احلكمة، ]قرينة احلكمة: هي أّنه 
إذا كان املتكلَّم احلكيم يف مقام 
بيان مراده احلقيقي، وكان ملتفتا 
ُحكمه،  موضوع  انقسامات  إىل 
ومل ُيِقم قرينة على إرادة خصوصية 
يف  ظاهرا  كالمه  كان  منها، 
فيشمل  العقل،  حبكم  اإلطالق 
أراد  لو  ألّنه  االنقسامات؛  كّل 

ويستفاد من هذه 

اآلية - مبقتىض 

حرف العطف - أن 

نفس والية الله 

 الثابتة للرسول

هي الثابتة لعيل
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن القناعة وغلبة الشهوة من أكبر العفاف(

اسمه ولقبه ونسبه :
عبد  بن  احلارث  بن  مالك  امسه 
يغوث بن مسّلمة بن ربيعة بن خزمية 
)خدمية( بن سعد بن مالك بن خنع. 

وسبب  »األشرت«  اثنان:  ألقابه  أشهر 
يف  أنه  إىل  يعود  »األشرت«  بـ  تسميته 
تشققت  خاضها  اليت  املعارك  إحدى 
جفن عينه إثر الضربات اليت أصيب 
بها من قبل األعداء. وَمْن تتمّزق جفن 
عينه يطلق عليه يف اللغة أشرت عينه، 
باألشرت،  ُلقِّب  األساس  هذا  وعلى 
بكبش  وُلقب  العراق«  و»كبش 
كان  حني  صفني  حرب  يف  العراق 
قائد جيش اإلمام علي وقد أبلى 
يف احلرب بالًء حسنًا وأبدى شجاعة 

فائقة، فنال لقب كبش العراق.
وكنيته »أبو ابراهيم«.

مولده:
األشرت  مالك  مولد  تاريخ  ُيعرف  ال 
اتفقوا  رَي  السِّ كّتاب  لكن  بدّقة، 
على أنه رأى النور يف عهد اجلاهلية، 
ورمبا بني عامي 25 ـ 30 قبل اهلجرة.

مدح اإلمام عيل له:
وسام    املؤمنني  أمري  قّلده  لقد 
الشرف الذي بقي مدى الدهر حيث 
قال فيه: )كان مالك لي كما كنت 
لرسول اهلل( شرح نهج البالغة ابن 
به  ج15،ص98؟ وكفى  احلديد:  أبي 
فخرًا ال يناله أحد إال بإفناء ذاته يف 
كان  ولذا  تعاىل،  اهلل  أولياء  نصرة 
من مجلة ما أواله اإلمام من الثقة أن 
واّله مصر يف عصره وكتب له عهده 
املشهور الذي يرسم لإلنسانية دستور 
احلكم العادل الذي يريده اهلل تعاىل 

فيه  مدحه  والذي  الدنيا  احلياة  يف 
َبعثُت  فقد  بعد،  )أما   : بقوله 
ينام  ال  اهلل،  عباد  من  عبدًا  إليكم 
أّياَم اخلوف، وال َينُكل عن األعداء 
وع، أشدُّ على الُفجار من  ساعاِت الرَّ
احلارث  بن  مالك  وهو  النار،  حريق 
أخو َمْذِحج( نهج البالغة خطب اإلمام 

علي : ج3، ص63.
يف    علي  املؤمنني  أمري  وقال 
وصف مالك: )ليت فيكم مثله إثنان، 
يف  يرى  واحد  مثله  فيكم  ليت  بل 
عدوي مثل رأيه( حبار األنوارللعالمة 
عّلق  وقد  ص547،  32ج،  اجمللسي: 
ث القّمي )رمحه اهلل( على هذه  احملدِّ
»إن عمرو  قائال:  اهلامش  الرواية يف 
الذي كان من  بن احلمق اخلزاعي 
ومشهورًا   املؤمنني أمري  حواريي 
حقه  يف  قيل  بل  والفضل،  باجلاللة 
مبنزلة  املؤمنني  أمري  من  كان  أنه 
أمري  أن   ،اهلل رسول  من  سلمان 
املؤمنني قال: )ليت أن يف جندي 
األشرت:  يف  قال  لكنه  مثلك«،  مائة 
يف  فتأمل  واحد(  مثله  فيكم  »ليت 

كان مالك يل كما كنت لرسول اهلل
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قال أمير المؤمنين: )أال إنه ليس ألنفسكم ثمن إال الجنة فال تبيعوها إال بها(

يقبلهما،  قدميه  على  الرجل  إنكّب 
أعتـذر  فقال:  األمر؟  هذا  ما  فقال: 
بأس  ال  فقال:  صنعت.  مما  إليك 
إال  املسجد  دخلت  ما  فواهلل  علـيك، 
ألستغفرن لك(. حبار األنوار للعالمة 

اجمللسي:ص157.ج42  
األشرت وأُمنية الشهادة: 

اليت  صّفني  حرب  أوار  اشتداد  عند 
أصحاب  من  عدد  خالهلا  استشهد 
بكى   علي اإلمام  وأنصار 
عن  اإلمام  فسأله  يوم،  ذات  األشرت 
ألنين  أبكي  فأجاب:  بكائـه  سبب 
مل ُأرزق مبا ُرزق به أنصارك الشهداء 
 :له اإلمام علي الفائزون، فقال 
ترنَّ  ثم  مالك،  يا  باخلري  َأْبـِشر 

بالبيتني التاليني:
أيَّ َيْوَمْيـَك من املوِت َتـِفــــــْر 

َيـوَم ال يـقـدر أو يـوَم ُقـــــــدْر  
يـوم ال يـقـــــــــــدر ال أرهـبـــه

ومن املقدور ال ُينجي احَلَذْر  
الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن 

الصباغ املالكي

شهادته:
واجلهاد،  بالعّز  حافلة  حياة  وبعد 
اإلسالم  نصرة  يف  مشرق  وتاريخ 
تعاىل  اهلل  يكتب  واإلمامة..  والنبّوة 
مشّرفة،  خامتًة  الصاحل  العبد  هلذا 
اخَلْلق،  أرذل  يد  على  الشهادة  هي 
يف  طمع  اهلل  ألعداء  كان  إذ 
ولكثرة  الشام  من  لقربها  مصر، 
أهل  إىل  أهلها  ولتمايل  خراجها، 
فبادر  ألعدائهم،  وكراهتهم  البيت 
وعلى  إليها  اجليوش  بإرسال  معاوية 
بن  ومعاوية  العاص  بن  رأسهم عمرو 
اخلليفة  من  فكان  ليحتّلها،  خديج 
طالب  أبي  بن  علّي  اإلمام  الشرعّي 
 أن أرسل مالَك األشرت واليًا له 
على مصر.. فاحتال معاوية يف قتله، 
اجلايستار  بواسطة  ًا  مُسّ إليه  داّسًا 
وقيل:  اخلراج،  أهل  من  رجل  -وهو 
معاوية  الُقْلُزم- وكان  دهقان  كان 
اخلراج  منه  يأخذ  أاّل  هذا  وعد  قد 
اخلبيثة  مهّمته  نّفذ  إن  حياته  طيلة 
الطريق  يف  وهو  السّم  فسقاه  تلك، 
عليه  اهلل  رضوان  فقضى  مصر،  إىل 
شهيدًا، فقال عمرو بن العاص ُمعِربًا 

عن مشاتته: إّن هلل جنودًا من عسل!
وقال معاوية: إّنه كان لعلّي بن أبي 
طالب يدان ميينان: ُقِطعت إحداهما 
بِصفِّنيـ  يعين عّمار بن ياسرـ  وُقطعت 

اأُلخرى اليوم ـ يعين مالك األشرت.
 وكانت شهادته  عام 38 هجرّية

بعد أن امتّد العمر به فنال ما كان 
أيدي  على  مظلومًا  يقضي  أن  يتمّناه 
جهده،  حاربهم  وقد  اهلل  أعداء 
إذ  وُامنّيته،  دعوته  اهلل  فاستجاب 

كان يقول:
ياربِّ جّنْبين سبيـَل الفَجرْه
وال خُتّيْبنـي ثواَب البـرَرْه

واجَعْل وفاتي بأكفِّ الكفَرْه 
وحزن اإلمام علي حزنًا عظيمًا 
عند ورود خرب موت األشرت وقال فيه: 
)أال إن مالكًا بن احلارث قد قضى 
حنبه، وأوفى عهده ولقي رّبه، فرحم 
الشيخ  االختصاص،  مالكًا...(.  اهلل 

املفيد، ص79.

ذلك ليدلك على مرتبة رفيعة وجاللة 
عظيمة لألشرت ، سفينة البحار 

للقمي :ج4 ص388. 
من ُمحِّض اإلميان:

اليت  اإلمامية  عقائد  مجلة  من  إن 
دلت عليها اآليات القرآنية الكرمية 
وفّصلتها الروايات الشريفة ما يعرف 
اإلمام  مع  يظهر  حيث  بالرجعة 
اإلميان  حُمِض  من  )عج(  املهدي 
عدله  بدولة  لينعم  الدنيا  أهل  من 
لينتقم  الكفر  ضَّ  حُمِ ومن  اإلهلي، 
بعض  يف  ورد  وقد   ،اإلمام منه 
الروايات على أن من مجلة الراجعني 
إىل احلياة مالك األشرت، فعن املفضل 
 الصادق اإلمام  عن  عمر  بن 
ظهر  من  القائم  مع  )خيرج  قال:  أنه 
 ... رجاًل  وعشرون  سبع  الكوفة 
سلمان وأبو دجانة األنصاري واملقداد 
يديه  بني  فيكونون  األشرت،  ومالك 
األنوار  حبار  وحكامًا(  أنصارًا 
وهذا  اجمللسي:ج53،ص91،  للعالمة 
يدل على متام إميانه وصحة عقيدته.

أخالقه الحسنة وتغلبه عىل هواه:
بالزهد  ُمتحليًا  األشرت  مالك  كان 
والصرب  اخُللق  وُحْسن  واحلْلم 
الذي  الوقت  ذات  يف  والتواضع، 
والشجاعة  باحلكمة  يشتهر  كان 
والفضيلة والنُّبل، ورغم ما ُعرف عنه 
من أنه الفارس الذي ال يشق له غبار 
يف ميادين القتال، وما اشتهر به من 
أن  إال  اهلل،  ذات  يف  وشّدة  شجاعة 
هذه الصفات كانـت متالزمة مع لنٍي 
وسكينة وعاطفة جّيـاشة، كيف ال 
 املؤمنني أمري  بآداب  تأدب  وقد 
الذي ُعرف عنه أنه مجع األضداد يف 

ذاته الشريفة.
كـان  األشرت  مالكا  أن  ويروى 
الكوفة-   -بسوق  يوم  ذات  جمتازًا، 
منه،  وعمامة  خام  قميص  وعليه 
بزيِّه،  فأزرى  الَسَوقـة،  بعض  فرآه 
فرماه ببندقـة تهاونًا به، فمضى ومل 
ملن  أتعرف  ويلك  له:  فقيل  يلتـفت، 
رميت؟ فقال: ال، فقيل له: هذا مالك 
فارتعد   ،املؤمنني أمري  صاحب 
إليه ليعتذر وقد دخل  الرجل ومضى 
مسجدًا وهو قائم يصلي، فلما انفتـل، 
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن من ال يستقيم بالهدى يطول به األمل(

صياغة  على  القابلية  هي  اخلطابة 
املتكلم  ن  ميكِّ بأسلوب  الكالم 
وقد  املخاطب،  نفس  على  التأثري  من 
تتكّلف  )قّوة  بأّنها  أرسطو  عّرفها 
مقّومات  وللخطابة  املمكن(،  اإلقناع 
بشكل  باخلطيب  تتصل  أساسية 
واألسلوب،  الفكرة،  هي:  مباشر، 

واإللقاء احملكم.
ميتلك  فيما  فتتشّخص  الفكرة:  أّما 
وفهم  وإدراك،  عمق  من  اخلطيب 
وفهمه  لغورها  سربه  ومدى  للحياة 

ألحواهلا.
وأّما االسلوب: فيشري إىل قابليته على 
صياغة الكالم بأسلوب جامع لقواعد 
اللغة من حنو وبالغة، وشامل ألصول 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
العاملني وصلى اهلل  احلمد هلل رب 
واملرسلني  األنبياء  خامت  على 
الطيبني  وآله  حممد  القاسم  أبي 

الطاهرين

املعاجلة املنطقية والعلمية لألمور.
لّب  فيمّثل  احملكم:  اإللقاء  وأّما 
اخلطابة، واألداة اليت متّكن اخلطيب 
من تقديم ما أعّده من أفكار بأحسن 
من  وذلك  املخاطب،  إىل  األساليب 
خالل تقّمصه لكّل فنون اخلطابة من 
وخفضه  الضرورة  وقت  الصوت  رفع 
عند احلاجة، وتنميق أسلوبه بالتعابري 
العاطفية من الغضب واحلّب، والسرور 
والسخرية، واإلعجاب وإثارة احلماس 
والتدّبر  التفّكر  وروح  واالستنفار، 
والرتدد  التأتأة  عن  ويبتعد  وغريه، 

والتكرار اململ.
وللخطابة أصول وقوانني، من سار يف 
طريقها ُعدَّ خطيبًا، وهو ُيعنى بدراسة 
طرق التأثري، ووسائل اإلقناع، وصفات 
اخلطيب، وما ينبغي أن يتجه إليه من 
وما  املختلفة،  املوضوعات  يف  املعاني 
جيب أن تكون عليه ألفاظ اخلطبة، 

وأساليبها، وترتيبها. 
وال شك أن اخلطابة منصب خطري، ال 
يصل إليها طالبها بيسر، بل حيتاج إىل 
واحتمال  ومعاناة،  وصرب  عظيم،  زاد 
العناية  تلك  إىل  ليصل  للمشاق، 
يتحلى  أن  للخطيب  بد  فال  السامية 
ببعض اآلداب اليت تعينه على النجاح 
ومتام الفائدة املرجوة وطرق حتصيلها 

ما يأتي:
الناجح  اخلطيب  باهلل:  االستعانة   -1
االستعانة  على  حيرص  الذي  هو 
فهو  واألحوال  الظروف  باهلل يف كل 

وحسن  اإلعداد،  يف  باهلل  يستعني 
األداء، ومجال اإللقاء.

روح  هو  اإلخالص  اإلخالص:   -2
اهلل  جيمع  وبه  قبوهلا  وسر  األعمال 
فاإلخالص  القلوب،  وتعاىل  سبحانه 
وينبغي  والتأثري  النجاح  عامل هام يف 
أمراض  من  حيذر  أن  اخلطيب  على 
القلوب، وأن يبتعد عن الغرور والرياء 

وحب الظهور.
على  ينبغي  احلسنة:  القدوة   -3
اخلطيب أن يكون قدوة حسنة، وأن 
يكون سلوكه قوميًا، وأن يعمل مبا 
يدعو  فيما  إمامًا  يكون  وأن  يقول، 

إليه.
4- الشجاعة: ال بد أن يكون اخلطيب 
شجاعا ال خياف إال اهلل فهو صاحب 
شجاعًا  يكون  أن  فينبغي  رسالة، 
وجتلية  املبني،  احلق  تبليغ  ليستطيع 
املشكالت  وعالج  اإلسالم،  حقائق 
وحماربة  وصراحة،  وضوح  بكل 
الظلم، وفضح الباطل، وإقرار العدل.

يف  اخلطيب  جناح  إن  املوهبة:   -5
عن  يكتسبه  جانب  فيه  مهمته 
وآدابها،  اخلطابة  فنون  طريق كتب 
واالستفادة  اخلطباء،  إىل  واالستماع 
منهم، وجانب املوهبة اليت مينحها اهلل 
وامليل  لإلنسان وذلك حبب اخلطابة، 

إليها واالنسجام معها.
تكون  أن  جيب  املالحظة:  قوة   -6
نظرات  إىل سامعيه  نظرات اخلطيب 
الوجوه  من  يقرأ  كاشفة،  فاحصة 

آداب
الخطابة
ومقّوماتها
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قال أمير المؤمنين: )أال وإّن من ال ينفعه الحق يضره الباطل(

من 
لقلب  ا
يدخل القلب، 

محاسة فال بد أن  تكون 
خلطيب  محاسة ا من  أقوى 

ويروي  عليهم،  ليفيض  سامعيه؛ 
نفسه،  بفتور  أحّسوا  وإال  غليلهم، 

فضاع أثر قوله.
12- النفوذ وقوة الشخصية: اخلطيب 
الناجح هو الذي يتمتع بقوة الشخصية، 
وإشراقة الروح، وسداد الرأي، وسعة 

العلم، وتأثري نصائحه ومواعظه.
13- حسن اهليئة: جيب على اخلطيب 
زيه،  يف  احلسنة  اهليئة  يراعي  أن 
حسنة،  هيئته  جيعل  ما  بكل  ويهتم 
يبتعد  أن  وعليه  تتزن حركاته،  وأن 
عن احلركات سواء باليد أو الرأس 
ممثال  منه  جتعل  اليت  ذلك،  غري  أو 

رخيصا ومثارا للضحك والتندر.
زاد اخلطيب:

إن اخلطيب الناجح ال بد أن يتزود 
بزاد يتناسب مع مهنته، وأهم ما 

يتزود به اخلطيب ما يلي:-
1- القرآن الكريم: ينبغي 
يكون  أن  اخلطيب  على 
بالقرآن،  الصلة  وثيق 
كثري التالوة له، متقنًا 
يف  جمتهدًا  جتويده، 

حفظه.
الشريف:  احلديث   -2
أن  اخلطيب  على 
كتب  جليس  يكون 
وأن  الشريف  احلديث 
قدر  أكرب  على  يطلع 
احلديث،  أبواب  من 
قدرًا  حيفظ  أن  عليه  كما 
كبريًا من احلديث ميكنه من 
املرسلني  بسنة سيد  االستشهاد 
السالم(  )عليهم  بيته  وأهل 
وخمتلف  املناسبات،  شتى  يف 

اجملاالت.
على  ينبغي  والتاريخ:  السرية   -3
اخلطيب أن يهتم بقصص األنبياء، 
بيته  وأهل  الرسول  سرية  ويدرس 
من  خاصة  دراسة  السالم(  )عليهم 

زوايا متعددة.
على  ينبغي  الفقهية:  األحكام   -4
ا بكثري من  ُمِلمَّ أن يكون  اخلطيب 
األحكام الفقهية؛ ليقدم للناس احللول 

العملية من األحكام اإلسالمية.
أعظم  من  واألمثال:  احِلَكم   -5
واألمثال،  احِلَكم  املؤثرة  األساليب 
جتمع  خمتصرة،  كلمات  فهي 
هلا  جتارب  وحصاد  معاٍن،  خالصة 
املوفق  واخلطيب  النفس،  يف  أبعادها 
أكرب  حفظ  على  حيرص  الذي  هو 
ليستشهد  واألمثال  احِلَكم  من  قدر 

بها يف مواضعها.
الفكرية:  والتيارات  السياسة   -6
على  يّطلع  أن  اخلطيب  على  جيب 
م  أحداث الناس وقضايا الساعة، ويقدِّ
ميادين  شتى  يف  اإلسالم  فهم  للناس 

احلياة.

والصالة  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
الطيبني  وآله  حممد  على  والسالم 

الطاهرين. 

ما  اللمحات  ومن  القلوب،  خطرات 
تكنه نفوسهم حنو قوله، ليجدد من 
نشاطهم، ويذهب بفتورهم ولتتصل 

روحه بأرواحهم، ونفسه بنفوسهم.
لتسعفه  البديهة:  حضور   -7
من  َوجد  إن  املطلوب  بالعالج 
القوم إعراضا، والدواء الشايف 
وقد  اعرتاضا،  منهم  وجد  إن 
فيجد  خطبته  اخلطيب  يلقي 
أو  معرتضا،  السامعني  بعض 

طالبا اإلجابة عن مسألة، فإذا مل 
جييب  كي  حاضرة  البديهة  تكن 
وإال  موثقة  سهلة  إجابة  اخلطيب 

ضاعت اخلطبة، وآثارها.
8- طالقة اللسان: تعد طالقة اللسان 
وأشدها  اخلطيب،  صفات  ألزم  من 

أثرا يف انتصاره يف ميادين القول.
يقف  أن  جيب  اجلأش:  رباطة   -9
اخلطيب مطمئن النفس، هادئ البال، 
وجل،  وال  هيَّاب  غري  اجلنان،  قوي 

وغري مضطرب وال منفعل.
مقتضى  مراعاة  على  القدرة   -10
احلال: جيب على اخلطيب أن يكون 
اجلماعة،  وضع  إدراك  على  قادرا 
وما تتطلبه من تذكري وإصالح، وما 
ومن  مالئمة،  أساليب  من  هلا  يصلح 
توجيهات مناسبة يراعي فيها املصلحة 

واقتضاء احلال.
11- إميانه فيما يدعو إليه: جيب على 
اخلطيب أن ميتلئ محاسة فيما يدعو 
إليه، واعتقادا بصدقه؛ ألن ما خيرج 
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قال أمير المؤمنين: )أال فما يصنع بالدنيا من خلق لآلخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه ويبقى عليه حسابه وتبعته(

مناسبات شهر

جامدى اآلخرة

الله  عبد  أليب  الرشيف  الرأس  نقل 

إىل  عسقالن  من   الحسني

القاهرة: 

من مجادى  الثامن  األحد  يوم  يف 
املصادف  )548هـ(  سنة  اآلخرة 
للحادي والثالثني من شهر أغسطس 
سنة )1153م( )على قول املقريزي( 
نقل الرأس الشريف ألبي عبد اهلل 
إىل  عسقالن  من   احلسني
القاهرة يف خالفة الفائز باهلل من 
ملوك اإلمساعيلية، ووصل الرأس 
الثالثاء  يوم  القاهرة  إىل  الشريف 
العاشر من نفس الشهر، ثم أنزل 
بالرأس إىل الكافوري - حديقة 
إىل  محل  ثم   - الفاطمي  القصر 
الزمرد  قصر  إىل  ومنه  سرادب 
ودفن عند قبة الديلم بباب دهليز 

اخلدمة. 
الرأس  دفن  مكان  يف  وروي 

والقول  ذلك،  غري  الشريف 
اجلسد  إىل  ُأعيد  إنه  الصحيح: 
ودفن  البالد  به يف  أن طيف  بعد 
الشريف  جسده  مع  بكربالء 
عمل  وكان  عليه،  اهلل  صلوات 
املشار  املعنى  هذا  على  الطائفة 

إليه. 
خروج النبي إىل خيرب: 

من شهر مجادى  الثاني عشر  يف 
رسول  خرج  )7هـ(  سنة  اآلخرة 
أربعمائة  ومعه  خيرب  إىل   اهلل

من أصحابه.

 :وفاة الشيخ مرتىض األنصاري

الثامن عشر من شهر مجادى  يف 
تويف شيخ  )1281هـ(،  اآلخرة سنة 
الفقهاء واجملتهدين الشيخ األكرب 
سره(  )قدس  األنصاري  مرتضى 
الفقه  يف  كتب  وله  النجف،  يف 
منهجا  بعده  ملن  صارت  واألصول 
يدرس يف احلوزات ويستفيد منها 

من تأخر عنه، وحلد اآلن. 
 :حمل آمنة بالنبي

شهر  من  عشر  التاسع  ليلة  يف 
بنت  آمنة  محلت  اآلخرة  مجادى 
وهب بالنيب، وروي أن رسول 
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قال أمير المؤمنين: )أال وإن اليوم المضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية النار(

وإليه  روحه،  اهلل  قدس  احللي 
انتهت رئاسة الشيعة اإلمامية، ومن 
مصنفاته: كتاب املعترب، وكتاب 
الشرائع واملختصر، وحضر جملس 
احلكماء  سلطان  باحللة  درسه 
الدين  نصري  اخلواجة  واملتأهلني 
تعاىل  اهلل  أنار  الطوسي  حممد 

برهانه. 
النوري  حسني  املريزا  الشيخ  وفاة 

 :)( الطربيس

والعشرين  السابع  األربعاء  يوم  يف 
سنة  اآلخرة  مجادى  شهر  من 
مريزا  الشيخ  تويف  )1320هـ(، 
حسني النوري الطربسي: إمام أئمة 
األعصار  يف  والرجال  احلديث 
علماء  أعاظم  ومن  املتأخرة، 
الشيعة وكبار رجال اإلسالم يف 

مستدرك  كتاب  له  القرن،  هذا 
ودفن  كثرية،  وكتب  الوسائل 
بوصية منه بني العرتة والكتاب، 
ميني  من  الثالث  اإليوان  يعين 
الداخل إىل الصحن الشريف ملرقد 
أمري املؤمنني من باب القبلة، 
وكان يوم وفاته مشهودًا جزعت 
والسيما  الطبقات  سائر  فيه 

العلماء. 
ذكرناها  أخرى  مناسبات  وهناك 

نذكرها  السابقة  السنة  يف 

بشكل مخترص:

1-شهادة  فاطمة الزهراء  يف 

الثالث منه سنة 11هـ على رواية.
الثالث  يف   البنني أم  2-وفاة 

عشر منه سنة 64هـ .
يف   الزهراء فاطمة  3-والدة 

العشرين منه سنة 8 قبل اهلجرة.
أمري  بنت  كلثوم  أم  4-وفاة 

املؤمنني يف احلادي والعشرين 
منه سنة 61هـ. 

 بالنيب املطلب  عبد  5-طواف 

حول الكعبة وإيداعه عند حليمة 
السعدية يف الثامن والعشرين منه. 
النخعي  األشرت  إبراهيم  6-مقتل 

يف شهر مجادى اآلخرة سنة 71هـ.

بنت  آمنة  به  محلت  ملا   اهلل
شعرت  ما  تقول:  كانت  وهب 
أني محلت به، وال وجدت له ثقلة 
كما جتد النساء، وأتاني آت وأنا 
هل  فقال:  واليقضان،  النائم  بني 
شعرت أنك محلت، فكأني أقول: 
ما أدري، فقال: إنك محلت بسيد 
هذه األمة ونبيها... قالت: فكان 

ذلك مما يقن عندي احلمل. 
جعفر  الدين  نجم  الشيخ  وفاة 

باملحقق  املعروف  سعيد  بن 

 :)(الحيل

شهر  من  والعشرين  الثالث  يف 
مجادى اآلخرة سنة )676هـ(، تويف 
يف  العلماء  سلطان  املدقق  الشيخ 
زمانه جنم الدين جعفر بن سعيد 



ار
ص

ألب
يل ا

أو
يا 

وا 
ترب

اع
ف

22

قال أمير المؤمنين: )أال وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضرره أجله(

ذهب رجل إىل احلاّلق لكي حيلق 
حليته،  له  ويهذب  رأسه  شعر  له 
وما أن بدأ عمله يف حلق رأس هذا 
الرجل حتى بدأ باحلديث معه يف 
احلديث  دار  أن  إىل  أمور كثرية 

حول وجود اهلل... 
- قال احلاّلق: أنا ال أؤمن بوجود 

اهلل. 
- قال الزبون: ملاذا تقول ذلك؟ 

أن  قال احلاّلق: حسنًا، جمّرد   -
اهلل  بأن  لتدرك  الشارع  إىل  تنزل 

غري موجود. 
إذا كان  احلديث:  يف  واندفع   -
اهلل موجودًا هل ترى أناسًا مرضى؟ 
ترى  هل  موجودًا  اهلل  كان  وإذا 
األطفال  من  الغفرية  األعداد  هذه 
... طبعًا إذا كان اهلل  املشردين؟ 

اآلالم  مثل هذه  ترى  فلن  موجودًا 
واملعاناة، أنا ال أستطيع أن أتصور 
الرحيم  اإِلله  ذلك  يسمح  كيف 

مبثل هذه األمور. 
لكّنه مل  للحظات  الزبون  فّكر 
ال  حتى  احلاّلق  كالم  على  يرّد 

حيتّد النقاش. 
وبعد أن انتهى احلاّلق من عمله مع 
الشارع،  إىل  الزبون  خرج  الزبون 
رأسه  شعُر  طوياًل  رجاًل  فشاهد 
قذر  اللحية  وطويل  الليف  مثل 
املنظر أشعث أغرب، فرجع الزبون 

فورًا إىل صالون احلالقة. 
- قال الزبون للحاّلق: هل تعلم أنه 

ال يوجد حاّلق أبدًا؟ 
كيف  متعجبًا:  احلاّلق  قال   -

تقول ذلك؟ أنا هنا وقد حلقت لك 
اآلن. 

هناك  كان  لو  الزبون:  قال   -
هذا  مثل  وجدَت  ملا  حاّلقون 
الرجل، وأشار بيده إىل الرجل يف 

الشارع. 
احلاّلقون  بل  احلاّلق:  قال   -
هذا  مثل  حدث  وإمنا  موجودون 
هؤالء  يأتي  ال  عندما  تراه  الذي 

الناس لي لكي أحلق هلم. 
بالضبط  وهذا  الزبوِن:  -قال 
فاهلل  تعاىل...  اهلل  إىل  بالنسبة 
ذلك  حيدث  ولكن  موجود 
عند  إليه  الناس  يذهب  ال  عندما 
اآلالم  ترى  ولذلك  حاجتهم... 

واملعاناة يف العامل.

هل الله
موجود؟
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والدة



صدر حديثاً ...


