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قال أمير المؤمنين : )عليك بالورع فإنه خير صيانة(

عن مروج الذهب للمسعودي  حبذف اإلسناد عن أبي عبد اهلل 
جعفر بن حممد عن آبائه عن أمري املؤمنني قال : )إن اهلل 
نصب  املبدعات  وإبداع  الربية  وذرء  اخلليقة  تقدير  شاء  حني 
اخللق يف صور كاهلباء قبل دحو األرض ورفع السماء وهو يف 
انفراد ملكوته وتوحد جربوته فأساخ نورًا من نوره فلمع وقبسًا 
من ضيائه فسطع ثم اجتمع النور يف وسط تلك الصور اخلفية 
فوافق ذلك صورة نبينا حممد فقال اهلل عز من قائل أنت 
ومن  هداييت  وكنوز  نوري  أستودع  وعندك  املنتجب  املختار 
أجلك أسطح البطحاء وأرفع السماء وأمزج املاء وأجعل الثواب 
وأوتيهم  باهلداية  بيتك  أهل  وأنصب  والنار  واجلنة  والعذاب 
يغيبهم خفي  وال  دقيق  ما ال خيفى عليهم  من مكنون علمي 
وأجعلهم حجة على برييت واملنبهني على علمي ووحدانييت ثم 
أخذ اهلل سبحانه الشهادة للربوبية واإلخالص للوحدانية فبعد 
 أخذ ما أخذ من ذلك شاء ببصائر اخللق انتخاب حممد
وأراهم أن اهلداية معه والنور له واإلمامة يف أهله تقدميًا لسنة 
العدل وليكون اإلعذار متقدمًا ثم أخفى اهلل اخلليقة يف غيبه 
وغيبها يف مكنون علمه ثم نصب العوامل وبسط الزمان ومرج 
وسطح  املاء  على  عرشه  فطفا  الدخان  وأهاج  الزبد  وأثار  املاء 
األرض على ظهر املاء ورفع السماء ثم استجابهما إىل الطاعة 
وأنوار  ابتدعها  أنوار  املالئكة من  أنشأ  باالستجابة ثم  فأذعنتا 
اخرتعها وقرن بتوحيده نبوة نبيه حممد فشهرت نبوته يف 
السماء قبل بعثته يف األرض فلما خلق اهلل آدم أبان له فضله 
للمالئكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم من حيث عرفهم 
عند استنبائه إياه أمساء األشياء فجعل اهلل آدم حمرابًا وكعبة 
وقبلة أسجد إليها األنوار والروحانيني واألبرار ثم نبه آدم على 
إمامًا  مساه  أن  على  ائتمنه  ما  خطر  له  وكشف  مستودعه 
عند املالئكة فكان حظ آدم من اخلرب إنباءه ونطقه مبستودع 
نورنا ومل يزل اهلل تعاىل خيبأ النور حتت الزمان إىل أن فصل 
وباطنًا  ظاهرًا  الناس  فدعا  القنوات  طاهر  يف   حممدًا
وندبهم سرًا وإعالنًا واستدعى التنبيه على العهد الذي قدمه 
إىل الذر قبل النسل ومن وافقه قبس من مصباح النور املتقدم 

نور حممد وآل حممدRأول ما خلق اهلل
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قال أمير المؤمنين : )عليك باألمانة فإنها أفضل ديانة(

ظئر  كانت  قال:   علي بن  حممد  أخربني  جابر:  قال 
علي اليت أرضعته امرأة من بين هالل، خلفته يف خبائها 
ومعه أخ له من الرضاعة وكان أكرب منه سنًا بسنة إال أيامًا، 
وكان عند اخلباء قليب، فَمرَّ الصيب حنو القليب ونكس رأسه 
بطنب   علي رجل  فتعلقت  خلفه   علي فحبا  فيه، 
أتى على أخيه فتعلق بفرد قدميه  اخليمة، فَجرَّ احلبل حتى 
وفرد يديه، فجاءت أمه فأدركته، فنادت: يا للحي يا للحي يا 
للحي من غالم ميمون أمسك علي ولدي، فأخذوا الطفل من 
القليب وهم يعجبون من قوته على صباه، ولتعلق رجله  رأس 
أي  ميمونًا  أمه  فسمته  أدركوه،  الطفل حتى  بالطنب وجلره 
مباركًا، وكان الغالم فتى من بين هالل يعرف مبعلق ميمون، 

وولده إىل اليوم. بحار األنوار: ج41 ص: 275، باب: 113 ح:1

ــر ــذ الصغـــ ــة منــ شـجاعــ

اهتدى إىل سره واستبان واضح أمره ومن ألبسته الغفلة استحق 
السخطة ثم انتقل النور إىل غرائزنا وملع مع أئمتنا فنحن أنوار 
السماء وأنوار األرض فبنا النجاة ومنا مكنون العلم وإلينا مصري 
األمور وبنا تقطع احلجج ومنا خامت األئمة ومنقذ األمة وغاية 
النور ومصدر األمور فنحن أفضل املخلوقني وأكمل املوجودين 
وحجج رب العاملني فلتهنأ النعمة من متسك بواليتنا وقبض 

عروتنا(. مروج الذهب: ج١ ص:١٧- ١٨.



6

ــية
ــــ

قه
ة ف

قفــ
و

بيوت املتقني ـ العدد )12( شهر   رمضان 1435هـ

قال أمير المؤمنين : )عليك بلزوم الصمت فإنه يلزمك السالمة ويؤمنك الندامة(

السؤال: ما هي مبطالت الصوم؟ 
الجواب: جيب على الصائم أن جيتنب عن 
الغروب  إىل  الفجر  طلوع  من  أمور  عّدة 

الشرعي، وهي كما يلي:
1- تعّمد األكل والشرب.

2- تعّمد اجلماع املوجب للجنابة.
3- تعّمد القيء ولو للضرورة.

يطلع  اجلنابة حتى  على  البقاء  تعّمد   -4
الفجر.

5- االستمناء مبالعبة أو تقبيل أو مالمسة 
أو غري ذلك. 

 ورسوله اهلل  على  الكذب  تعّمد   -6
واألئمة على األحوط وجوبًا.

7- تعّمد االحتقان باملاء وغريه من املائعات 
ولو للضرورة. 

8- تعّمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظني 
يف احللق على األحوط لزومًا.

الشك  يوم  صيام  هو حكم  ما  السؤال: 
٣٠ شعبان؟ وما حكم من أفطره متعمدًا 
أو وسائل  اهلجري  التقويم  باعتماده على 

اإلعالم التابعة لبعض اهليئات؟
صامه  ومن  صومه  جيب  ال  الجواب: 
فإن  قضاًء  أو  ندبًا  شعبان  بنية  فليصمه 
أنه من رمضان حسب منه، وجيوز  تبني 
أن ينوي القربة املطلقة فال يقصد شهر 
رمضان أو شعبان خاصة، وال يبعد جواز 
أن ينوي مرددًا بأنه إن كان من شعبان 
فهو ندب مثاًل وإن كان من رمضان فهو 

واجب.
السؤال: هل جيوز للصائم املضمضة باملاء 

وغريه؟
بقصد  املضمضة  للصائم  جيوز  الجواب: 
من  شيئًا  يبتلع  مل  ما  لغريه  أو  الوضوء، 
املاء متعمدًا، وينبغي له بعد املضمضة أن 

يبصق ريقه ثالثًا.
السؤال: هل جيوز زرق اإلبرة واملغذي حال 

الصوم؟
أو  الدواء  بزرق  الصوم  يبطل  الجواب: ال 
غريه باإلبرة يف العضلة أو الوريد، كما 
ال يبطل بالتقطري يف األذن، أو العني ولو 

احللق،  الطعم يف  أو  اللون  من  أثر  ظهر 
وكذلك ال يبطل باستعمال البخاخ الذي 
يسهل عملية التنفس إذا كانت املادة اليت 

يبثها تدخل اجملرى التنفسي ال املريء.
نهار  يف  االحتالم  حكم  ما  السؤال: 

رمضان هل يبطل الصيام؟
الجواب: ال يبطل.

صائمًا  الشخص  كان  إذا  السؤال: 
واستيقظ من النوم وهو حمتلم ما حكم 

صومه؟ 
الجواب: صومه صحيح.

السؤال: هل يسمح للصائم بقراءة القرآن 
الكريم إذا كان ممن خيطأ يف قراءته؟ 
قصد  عدم  مع  بذلك  باس  ال  الجواب: 
فيما خيطأ  املنزل  القران  عن  احلكاية 

فيه.

السؤال: هل جيوز للصائم التدخني؟
له على األحوط وجوبًا  الجواب: ال جيوز 

إدخال الدخان الغليظ إىل احللق.

وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(
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قال أمير المؤمنين : )عليك بمنهج االستقامة فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك المالمة(

السؤال: ما هو حكم صوم احلامل؟
خافت  إذا  املقرب  احلامل  الجواب: 
جنينها  على  أو  نفسها،  على  الضرر 
جاز هلا اإلفطار -بل قد جيب كما إذا 
احملرم  لإلضرار  مستلزمًا  الصوم  كان 
مُبد  يوم  كل  عن  وتكفِّر  بأحدهما- 

وجيب عليها القضاء أيضًا.
أرباع  ثالثة  إعطاء  امُلّد  يف  ويكفي 
الكيلو غرام تقريبًا، واألوىل أن يكون 
من احلنطة، أو دقيقها وإن كان جيزي 

مطلق الطعام حتى اخلبز.
السؤال: ما هو حكم صوم املرضع؟

خافت  إذا  اللنب  القليلة  املرضع  الجواب: 
الطفل  على  أو  نفسها،  على  الضرر 
الرضيع جاز هلا اإلفطار - بل قد جيب 
وعليها  السابقة-  املسألة  يف  مر  كما 
مبد،  يوم  كل  عن  والتكفري  القضاء 
واملستأجرة  األم  املرضع بني  وال فرق يف 
واملتربعة -واألحوط لزومًا- االقتصار يف 
ذلك على ما إذا احنصر اإلرضاع بها، بأن 
مل يكن هناك طريق آخر إلرضاع الطفل 
ولو بالتبعيض من دون مانع وإاّل ال جيوز 

هلا اإلفطار.
احلكم يف صحة صوم  هو  ما  السؤال: 
عن  الغذاء  إليه  يوَصل  الذي  الشخص 
املريض  يد  من  بالِعْرق  مصل  طريق 
يف  متعارف  وهو  )باملغذي(  املعروف 
املستشفيات هل يعّد ذلك مفطرًا أم ال؟ 

الجواب: إيصال ما يعرف بـ )املغذي( عن 
طريق الوريد إىل اجلسم ال يضّر بصحة 

الصوم.
السؤال: هل جيب على الصائم أن يفطر 
إذا كان مسافرًا إىل إحدى احملافظات 
إىل  بغداد  من  مسافرًا  يكون  كأن 
كربالء أو إىل املسيب والرجوع يف نفس 
يستطيع  أو  يفطر  أن  جيب  فهل  اليوم 

الصيام؟
فصومه  الزوال  بعد  سافر  إذا  الجواب: 
صحيح وإذا سافر قبل الزوال فإن كان 
اإلفطار  فيجوز  الزوال  بعد  إال  يعود  ال 
وإن  وجوبًا  األحوط  على  باطل  وصومه 
عاد قبل الزوال ومل يفطر يف السفر جدد 

النية وصح صومه.

السؤال: منزلي على بعد 45 كيلومرتا من 
عدا  ما  يوم  كل  إليها  وأذهب  اجلامعة 

يوَمي اجلمعة واألحد فهل أفطر؟ 
ووظيفتك  السفر  كثري  أنت  الجواب: 
كل  يف  والصوم  الصالة  يف  اإلمتام 

أسفارك.
السؤال: مسافر يف شهر رمضان عاد إىل 
فهل  الزوال  بعد  إقامته  حمل  أو  وطنه 

جيب عليه أن ميسك بقّية ذلك النهار؟ 
كان  وإن  ذلك،  عليه  جيب  ال  الجواب: 

ينبغي له اإلمساك بقّية يومه.

وطنه  من  الصائم  سافر  إذا  السؤال: 
صباحًا وعاد قبل الزوال هل يصح صومه 

سواء نوی من الليل أم مل ينِو؟ 
الجواب: إذا أمسك عن املفطرات يف سفره 

ينوي الصوم بعد رجوعه ويصح منه.
أنا مسافر يف شهر رمضان هل  السؤال: 
جيوز لي أن أصوم صوم النذر يف السفر؟

الجواب: ال جيوز. 
السؤال: ما حكم من جّن جنونًا أدواريًا 
يف نهار شهر رمضان ثم أفاق قبل الغروب؟

إذا سبقت  السؤال:  الجواب: يف مفروض 
منه نية الصيام قبل طلوع الفجر فاألحوط 
وإن مل  اليوم،  ذلك  يتم صيام  أن  لزومًا 
األحوط  على  قضاؤه  عليه  وجب  يفعل 

وجوبًا.

احلامل  املرأة  صيام  جيوز  هل  السؤال: 
وهي يف الشهور األخرية من احلمل؟ علمًا 
أنها ال تعاني من ضعف يف حال صيامها؟

تشعر  مل  إذا  منه  مانع  ال  الجواب: 
أو  نفسها  على  خطر  أو  بليغ  بضرر 
ذلك. من  األطباء  حيذرها  ومل   جنينها 

رمضان  شهر  صيام  حكم  ما  السؤال: 
للمرأة وهي يف حالة نفاس )جتاوزت ١٨ 

يومًا من الوالدة( وما تزال حائضًا؟
أيام،  عشرة  يتجاوز  ال  النفاس  الجواب: 
فإن جتاوزها الدم وكان هلا عادة عددية 
أيام  مبقدار  النفاس  كان  احليض  يف 
العادة وما بعده استحاضة وإن مل يكن 
فنفاسها  احليض  يف  عددية  عادة  هلا 
عشرة أيام وعلى كال التقديرين يكون 
عشرة  إىل  استحاضة  النفاس  بعد  الدم 
ثالثة  ذلك  بعد  الدم  استمر  إن  ثم  أيام 
يتجاوز  وال  حيض  فهو  أكثر  أو  أيام 
احليض أيضًا عشرة واملراد باليوم النهار 
الكامل وعليه فهذه املرأة إما أن تكون 
االستحاضة،  أو  احليض  حال  يف  اآلن 
واملستحاضة جيب عليها الصالة والصوم 
فيها  يراجع  التطهري  يف  وظائف  وعليها 

الرسالة العملية.
حال  يف  جتشأ  من  حكم  ما  السؤال: 

الصوم؟
الجواب: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من 
غري اختيار مل يكن مبطاًل، وإذا وصل 
بطل  -اختيارًا-  فابتلعه  الفم  فضاء  إىل 
األحوط  على   ، الكفارة  وعليه  صومه 

لزومًا فيهما.
رمضان  شهر  ليالي  إحدی  يف  السؤال: 
املبارك شخص اغتسل غسل اجلنابة قبل 
أذان الفجر ومل يستربأ وبعد طلوع الفجر 

تبول وخرج املين هل يصح صومه؟
الجواب: يصح الصوم يف الفرض املذكور 
اجلديدة  للجنابة  الغسل  عليه  وإن كان 
أو  الصالة  مثل  الطهارة  فيه  يشرتط  ملا 

دخول املسجد.

ال يبطــل الصــوم بــزرق 

الــدواء أو غــره باإلبــرة 

يف العضلــة أو الوريــد، 

ــا ال يبطــل بالتقطــر  كم

يف األذن، أو العــن
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالرفق فمن رفق في أفعاله تم أمره(

قال تعاىل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إىل ربهم راجعون املؤمنون:60.

من  صفة  لنا  لتبني  جاءت  اآلية  هذه  إن 
من  جعلت  اليت  الفريدة  النادرة  الصفات 
اهلل  جلّنات  مستحّقني  املؤمنني  هؤالء 

ونعيمه املقيم..
وقوله:  واخلوف،  الوجل  صفة  وهي 
أعطوا  ما  يعطون  أي   آتوا ما  يؤتون 
وقيل:  اهلل  سبيل  يف  باإلنفاق  املال  من 
عمل  بكل  إتيانهم  آتوا:  ما  بإيتاء  املراد 
صاحل، وقوله: وقلوبهم وجلة حال من 
فاعل يؤتون، واملعنى والذين ينفقون ما 
أنفقوا أو يأتون باألعمال الصاحلة واحلال 
أن قلوبهم خائفة من أنهم سريجعون إىل 

ربهم.)امليزان:40/15(
بأنهم  علمهم  هو  الوجل  هذا  فسبب 
سريجعون إىل اهلل تعاىل وحياسبون حسابًا 
دقيقًا ال يعلم معه ما هي نتيجة أعماهلم 
إذ اإلنسان بصري حباله ويعرف أن عمله 
ال خيلو عن بعض اهلفوات اليت جتعله غري 

حائز ملرتبة الرضا عند اهلل عز وجل.
الكسول  كالشخص  ليسوا  فاملؤمنون 
األعمال  بأقل  يأتي  الذي  اهلّمة  الدنيء 
اهلل،  عند  املقربني  من  أنه  يتصور  ثم 

يرى  حبيث  والغرور  العجب  ويتملكه 
هؤالء  إن  بل  وحقراء،  صغارًا  اآلخرين 
عمل  بأكرب  يبتهجون  وال  يطمئنون  ال 
األعمال  وينجزون  بل  ومسا،  زكا  مهما 
الصاحلة اليت تعادل عبادة الثقلني، ومع 
كل هذا يقولون: آه من قلة الزاد وبعد 

السفر! )األمثل 470/10(.
فقلوبهم وجلة خائفة مرتعبة مضطربة ال 
تسكن وال تهدأ، وهذه من أجّل وأعظم 
إنها قلوب وجلة  القلوب احلّية....  ميزات 
القيامة  يوم  األمان  عن  تبحث  خائفة 
الدنيا كلها يف خوف  بقيت حياتها  ولو 
ووجل وحنن مجيعًا نتذكر اآلن ما جاء 
يف اخلرب: )ال أمجع على عبد خوفني وال 
أمجع له أمنني فإذا أمنين يف الدنيا أخفته 
آمنته  الدنيا  خافين يف  وإذا  القيامة  يوم 

يوم القيامة()حبار األنوار ج 74 ص79(.
الذي  ما  نفسك:  وبني  بينك  تسأل  ثم 
ليأتيك  وجل؟؟  يف  وجيعلهم  خييفهم 
 أنهم إىل ربهم راجعون:اجلواب الرباني
مغّبة  من  هو  ووجلهم  خوفهم  كل 
عدم  احتمال  ومن  واملناقشة  احلساب 
أنفسهم  أجهدوا  اليت  للصاحلات  القبول 
يف مجعها يف الدنيا.. خيافون أن تكون 

عاقبتهم كالذين حكى اهلل تعاىل عنهم 
يف كتابه بقوله: وقدمنا إىل ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباًء منثورًا )الفرقان/23(.

إن ارتباط املؤمن باآلخرة كقوله تعاىل: 
ما  أعظم  من   راجعون ربهم  إىل  أنهم 
يعينه على نفسه وهواه والشيطان وهو من  
األبرار  والرسل  األخيار  األنبياء  صفات 
أخلصناهم خبالصة  إنا  تعاىل:  كقوله 

ذكرى الدار)ص/46(.
قال بعض السلف: )إن املؤمن مجع إحسانـًا 

وخشية، وإن املنافق مجع إساءة وأمنـًا(.
فلم  والوجل  اخلوف  هذا  رغم  ولكن 
ينشغلوا به عن العمل والبذل.. ولذلك جاء 
املضارع  والفعل   يؤتون املضارع  الفعل 

عند أهل اللغة يفيد االستمرار..
وجل  ويالزمهم  ويقّدمون  يعملون  فهم 
أنفسهم..  فيحاسبون  القبول  عدم  من 
ويراجعون نياتهم ومقاصدهم لتخلص هلل 
رب العاملني.. فكم من الكلمات تكتب 
؟؟  منك  اهلل  قبله  أّيها  تدري  وال  وتقرأ 
وكم من األقوال تتفوه به و ال تدري أّيها 
قبله اهلل منك؟؟ وكم من الطاعات تفعل 
وال تدري أّيها قبله اهلل منك؟؟ فاملؤمنون 
وجلون أن ال ُيقبل منهم وأن ال يقع على 
الالئق فيؤاخذون به ألن مرجعهم  الوجه 

إليه وهو يعلم ما خيفى عليهم.
فهم يؤمنون بأن اهلل أعلم مبا يف صدور 
العاملني إن اهلل عليم بذات الصدور وأن 
السرائر  يف  ما  سيبتلي  القيامة  يوم  اهلل 
تبلى  يوم  الضمائر  يف  ما  وخيترب 

.السرائر
ويف اجملمع يف قوله: وقلوبهم وجلة قال 
أبو عبد اهلل: )معناه خائفة أن ال يقبل 
منهم، ويف رواية أخرى: أتى وهو خائف 

راج( )امليزان:50/15(.
وعن أبي عبد اهلل: )يؤتي ما آتى وهو 

خائف راج( )جممع البيان 7 - 8: 110(.
)آتوا   :اهلل عبد  أبي  عن  رواية  ويف   
واهلل الطاعة مع احملبة والوالية، وهم يف 
شك،  خوف  خوفهم  ليس  خائفون،  ذلك 
ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين يف 

حمبتنا وطاعتنا( )الكايف 2: 457، احلديث: 15(.
 ويف الدر املنثور عن عائشة قالت: قلت: 

املؤمنون وجلون
تفسري سورة املؤمنون
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قال أمير المؤمنين : )عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه(
يؤتون  والذين  اهلل:  قول  اهلل  رسول  يا 
ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني 
ذلك  مع  وهو  اخلمر  ويشرب  ويسرق 
خياف اهلل؟ قال: ال ولكن الرجل يصوم 
ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك خياف اهلل 

أن ال يتقبل منه.
خوف أمري املؤمنني  من اهلل تعاىل

له  ممن  القرآن  معاني  نعرف  أن  ولنا 
قرآنًا  فكان حبق  حياته  يف  له  جتسيد 
املؤمنني واألئمة من  ناطقًا وهو أمري 
)علي  قوله:   النيب عن  ورد  لذا  بعده 
يفرتقا  لن  علي،  مع  والقرآن  القرآن  مع 
ص   :38 ج  )البحار،  احلوض(  علي  يردا  حتى 
اخلوف  صور  من  مجلة  فلنستعرض   )36
والوجل اليت كان يعيشها سالم اهلل عليه 
اآلية  هلذه  فريدًا  بذلك جتسيدًا  ليكون 

ومصداقًا أكمل هلا.
أبي  بن  علي  شاهدت  الدرداء:  أبو  قال 
اعتزل  وقد  النجار  بين  بسوحيات  طالب 
وقد  يليه  ممن  واختفى  مواليه  عن 
وَبُعَد  فافتقدته  النخل  ببعيالت  استرت 
فإذا  مبنزله،  حَلِق  فقلت:  مكانه  علّي 
يقول:  وهو  شجي  ونغمة  حزين  بصوت 
)إهلي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها 
تكرمت  جريرة  من  وكم  بنعمتك، 
طال  إن  إهلي  بكرمك،  كشفها  عن 
الصحف  يف  وعظم  عمري  عصيانك  يف 
وال  غفرانك،  غري  مؤمل  أنا  فما  ذنيب 
الصوت  فشغلين  رضوانك(،  راج غري  أنا 
واقتفيت األثر فإذا هو علي بن أبي طالب 
بعينه، فاسترتت ألمسع كالمه وأمخلت 
احلركة فركع ركعات يف جوف الليل 
والتضرع  الدعاء  إىل  فرغ  ثم  الغابر، 
والبكاء والبث والشكوى، فكان مما 
ناجى به اهلل عز وجل أن قال: )اللهم إني 
خطيئيت،  عليَّ  فتهون  عفوك  يف  أفكر 
ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علّي 
آه إن قرأت يف الصحف  بلييت، ثم قال: 
فتقول:  وأنت حمصيها  ناسيها  أنا  سيئة 
خذوه، فياله من مأخوذ ال ُتنجيه عشريته، 
وال تنفعه قبيلته، يرمحه املأل إذا أذن فيه 
بالنداء، ثم قال: آه من نار ُتنضج األكباد 
والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من 

غمرة يف ملهبات لظى(.

ثم أمعن -أي زاد- يف البكاء فلم أمسع له 
حسًا وال حركة، فقلت: غلب عليه النوم 
قال  الفجر،  لصالة  أوقظه  السهر  لطول 
كاخلشبة  هو  فإذا  فأتيته  الدرداء:  أبو 
امللقاة، فحّركته فلم يتحرك وزّويته فلم 
ينزِو، فقلت: إنا هلل وإنا إليه راجعون مات 
منزله  فأتيت  طالب،  أبي  بن  علي  واهلل 
يا  فاطمة:  فقالت  إليهم،  أنعاه  مبادرًا 
وقصته؟  شأنه  من  ما كان  الدرداء  أبا 
أبا  يا  فأخربتها اخلرب، فقالت: هي واهلل 
الدرداء الغشية اليت تأخذه من خشية اهلل 
أتوه مباء فنضحوه على وجهه  تعاىل، ثم 
ما  فقال:  أبكي  وأنا  إلّي  ونظر  فأفاق 

بكاؤك يا أبا الدرداء؟ 
فقال:  بنفسك،  تنزله  أراه  مما  فقلت: 
وقد  رأيتين  لو  فكيف  الدرداء!  أبا  يا 
أهل  وأيقن  احلساب،  إىل  بي  ُدعي 
مالئكة  واحتوشتين  بالعذاب،  اجلرائم 
وأوقفت  فظاظ،  وزبانية  شداد  غالظ 
األحّباء  أسلمين  وقد  اجلبار،  يدي  بني 
رمحة  أشّد  لكنَت  الدنيا  أهل  ورمحين 
خافية،  عليه  ال خيفى  من  يدي  بني  لي 
ذلك  رأيت  ما  فواهلل  الدرداء:  أبو  قال 
اهلل رسول  أصحاب  من   ألحد 

)تنبيه اخلواطر: 2 / 156(.

بعض الروايات حول اخلوف والرجاء
الروايات  ويف اخلتام نذكر لكم بعض 
حول اخلوف والرجاء من كتاب الكايف 

ج2 /ص67:
 أبي قال: كان   الصادق عن   -1
يقول: )إنه ليس من عبد مؤمن إال ]و[ يف 
قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وزن 
هذا مل يزد على هذا ولو وزن هذا مل يزد 

على هذا(.
)ما   :الصادق اهلل  عبد  ألبي  قيل   -2
كان يف وصية لقمان؟ قال: كان فيها 
األعاجيب وكان أعجب ما كان فيها أن 
قال البنه: خف اهلل عز وجل خيفة لو جئته 
برب الثقلني لعذبك وارج اهلل رجاء لو جئته 

بذنوب الثقلني لرمحك.....(
3- وقال الصادق إلسحاق بن عمار: 
وإن  تراه  كأنك  اهلل  خف  إسحاق  )يا 
كنت ال تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى 
كنت  وإن  كفرت،  فقد  يراك  ال  أنه 
باملعصية،  له  برزت  ثم  يراك  أنه  تعلم 
الناظرين عليك]يف  فقد جعلته من أهون 

نسخة: إليك[(.
4- وعن احلسن بن أبي سارة قال: مسعت 
أبا عبد اهلل الصادق يقول: )ال يكون 
راجيًا،  خائفًا  يكون  حتى  مؤمنًا  املؤمن 
يكون  حتى  راجيًا  خائفًا  يكون  وال 

عاماًل ملا خياف ويرجو(.
)املؤمن  قال:   اهلل عبد  أبي  وعن   -5
بني خمافتني: ذنب قد مضى ال يدري ما 
صنع اهلل فيه وعمر قد بقي ال يدري ما 
يكتسب فيه من املهالك، فهو ال يصبح 

إال خائفًا وال يصلحه إال اخلوف(.

يا إسحاق خف اهلل كأنك تراه وإن 
كنت ال تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى 
كنت  وإن  كفرت،  فقد  يراك  ال  أنه 
تعلم أنه يراك ثم برزت له باملعصية، 
فقد جعلته من أهون الناظرين عليك

عبــد  علــى  أمجــع  ال 
لــه  أمجــع  وال  خوفــن 
أمنــي  فــإذا  أمنــن، 
يــوم  أخفتــه  الدنيــا  يف 
القيامــة، وإذا خافــي يف 
ــوم القيامــة ــه ي ــا آمنت الدني
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قال أمير المؤمنين : )عليك بحسن التأهب واالستعداد واالستكثار من الزاد(

وأقدم  أهم  من  هو  اخلالد  األثر  هذا 
الشيعة  لدى  العراق  التارخيية يف  املساجد 
وكل املسلمني واملسيحيني على حد سواء، 
أقدم  من  ويعد  ومهم  معروف  مزار  وهو 
ومن  بغداد  يف  اإلسالمية  احلضارة  معامل 
أهم البقاع املعروفة يف تاريخ اإلسالم حتى 
يزيد  ما  العباسية  العاصمة  تأسيس  قبل 

على القرن ويقع يف الكرخ من بغداد. 
أهمية  املوقع  هلذا  بأن  املؤرخون  ويتناقل 
العديد  زاره  أنه قد  تارخيية خاصة فينقل 
من األنبياء واألوصياء والصاحلنيفقد 
صلى فيه إبراهيم اخلليل، كما صلى 
وصلى   ،وأمه مريم  بن  عيسى  فيه 
أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  اإلمام  فيه 
اخلوارج يف  قتال  من  رجع  ملا   ،طالب

معركة النهروان، وحصل حتاور بينه وبني 
حّباب  ويسمى  الدير  عن  املسؤول  الراهب 
إسالمه  الراهب  إشهار  نتيجته  كانت 

وحتويل الدير إىل مسجد.
ملا  قال:  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  عن 
رجع أمري املؤمنني علي بن أبي طالبمن 
بها  وكان  براثا  نزل  النهروان  أهل  قتال 
عبادة  بيت  )القالية:  قاليته  يف  راهب 
النصارى( وكان امسه احلباب، فلما مسع 
من  أشرف  والعسكر  الصيحة  الراهب 
قاليته إىل األرض فنظر إىل عسكر أمري 
مبادراً  ونزل  ذلك،  املؤمننيفاستفظع 
فقال: من هذا؟ ومن رئيس هذا العسكر؟ 
املؤمنني وقد رجع من  أمري  له: هذا  فقيل 

قتال أهل النهروان.

حتى  الناس  يتخطى  مبادرًا  احلباب  فجاء 
السالم  املؤمننيفقال:  أمري  على  وقف 
له:  املؤمنني حقا حقا فقال  أمري  يا  عليك 
حقا؟  حقا  املؤمنني  أمري  بأني  علمك  وما 
وأحبارنا،  علماؤنا  أخربنا  بذلك  له:  قال 
وما  الراهب:  له  فقال  يا حباب!  له:  فقال 
علمك بامسي؟ فقال: أعلمين بذلك حبييب 
يدك  مد  احلباب:  له  اهللفقال  رسول 
وأن حممدًا  اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد  فأنا 
رسول اهلل وأنك علي بن أبي طالب وصيه.

تأوي؟  وأين   :املؤمنني أمري  له  فقال 
فقال  ههنا  لي  قالية  يف  أكون  فقال: 
ال  هذا  يومك  بعد   :املؤمنني أمري  له 
مسجدًا  ههنا  ابن  ولكن  فيها،  تسكن 
براثا  امسه  رجل  فبناه  بانيه،  باسم  ومسه 

فسمى املسجد برباثا باسم الباني له.
فقال:  يا حباب!  تشرب  أين  ومن  قال:  ثم 
يا أمري املؤمنني من دجلة ههنا قال: فلم ال 
حتفر ههنا عينًا أو بئرًا، فقال له: يا أمري 
املؤمنني كلما حفرنا بئرًا وجدناها ماحلة 
 :املؤمنني أمري  له  فقال  عذبة،  غري 
عليهم  فخرجت  فحفر  بئرًا  ههنا  احفر 
أمري  فقلعها  قلعها،  يستطيعوا  مل  صخرة 
من  أحلى  عني  عن  املؤمننيفانقلعت 

الشهد وألذ من الزبد.
فقال له يا حباب: يكون شربك من هذه 

العني.....( حبار األنوار  ج52/ص218  ح80.
وجاء يف رواية أخرى عن حممد بن علي بن 
 ،املؤمنني أمري  إن  احلسنيقال: 
ملا رجع من وقعة اخلوارج اجتاز بالزوراء... 
السواد،  مينة  أتى  فلما  قال-  أن  -إىل 
له:  فقال  له،  براهب يف صومعة  هو  وإذا 
الراهب:  له  فقال  هاهنا،  انزل  راهب  يا 
ومِلَ؟  قال:  األرض جبيشك،  هذه  تنزل  ال 
نيب  أو وصي  نيب  إال  ينزهلا  ال  ألنها  قال: 
وجل،  عز  اهلل  سبيل  يف  يقاتل  جبيشه، 
أمري  له  فقال  كتبنا،  يف  جند  هكذا 
املؤمنني: أنا وصي سيد األنبياء، وسيد 
األوصياء، فقال له الراهب: فأنت إذا أصلع 
أمري  له  فقال  ووصي حممد؟  قريش، 
املؤمنني: أنا ذلك، فنزل الراهب إليه، 
فقال خذ علي شرائع اإلسالم، إني وجدت 
براثا  أرض  تنزل  وأنك  نعتك،  اإلجنيل  يف 
بيت مريم، وأرض عيسى، فقال أمري 
املؤمنني: قف وال ختربنا بشئ، ثم أتى 

 جامع براثـا ومقام اإلمام علي
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالتقية فإنها شيمة األفاضل(

موضعًا، فقال: ألكزوا هذا فلكزه فأتى 
أمري املؤمنني موضعًا فلكزه -اللكز: 
القاموس  يف   جاء  الشديد كما  الضرب 
احمليط ج2 ص 197- برجلهفانبجست 
اليت  مريم  عني  هذه  فقال:  خرارة،  عني 
هاهنا  اكشفوا  قال:  ثم  هلا،  أنبعت 
فإذا  فكشف  ذراعًا،  عشر  سبعة  على 
هذه  على   :فقال بيضاء،  بصخرة 
وصّلت  عاتقها،  من  عيسى  مريم  وضعت 
هاهنا، فنصب أمري املؤمننيالصخرة، 
ثم  أيام...  أربعة  وأقام هناك  إليها،  وصلى 
مريمهذا  بيت  هذه  براثا  أرض  قال: 
املوضع املقدس صلى فيه األنبياء، قال أبو 
وجدنا  ولقد   :علي بن  حممد  جعفر 
عيسى قبل  إبراهيم  فيه  صلى   أنه 

)أمالي الطوسي ج1 ص202(.
فيه  اجلمعة  يقيمون صالة  الشيعة  وكان 
اهلجري،  اخلامس  القرن  أواسط  حتى 

وأتباع سريتهم على مر العصور. 
من  الكثري  املسجد  هذا  كما وصلى يف 
كبار العلماء وكان دارًا للذكر ودراسة 
هذا  النبوةوأصبح  بيت  آهل  علوم 
الشيعي  اإلسالمي  للفقه  مدرسة  املسجد 
بعد مدرسة الكوفة يف العراق حتى عصر 
للشيخ  وكان  بعده،  وما  املفيد  الشيخ 
يدّرس  املسجد  يف  علمية  حوزة   املفيد
فيها وقصته مع السيدين الشريفني الرضي 
واملرتضى ودرسهما على يديه مشهورة حيث 
رأى الزهراءيف الرؤيا وقد أتت باحلسن 
واحلسنيوهي تطلب منه تعليمهما ويف 
صباح اليوم التالي جاءت العلوية أم السيدين 

الرضي واملرتضى تطلب منه تعليمهما

اسم اجلامع املبارك
هلذا املسجد أمساء عديدة إال أن أشهرها 
هو )براثا( والسبب يف هذه التسمية  هو 
للنصارى  ديرًا  كان  املكان  هذا  أن 
املؤمننيبه وحتدث مع  مّر أمري  ومّلا 
الدير ودخل يف  الذي كان يف  الراهب 
مكان  مسجدًا  يبين  أن  أمره  اإلسالم 
الدير ويسميه باسم بانيه فرباثا أصاًل هو 
اسم باني الدير ومعنى براثا بالسريانية 
تعين  العربية  اللغة  ويف  العجائب(  )ابن 

)األرض الرخوة احلمراء(.
اآلرامية  اللغة  يف  براثا  إن  وقيل: 
وذلك  اخلارج  ومعناه:  )بــرثيا( 
بغداد  خارج  منطقة  هذه  لوقوع 
يف  املسجد  هذا  ُبين  أن  وبعد 

املنطقة مسي بامسها.
املنطقة(  بـ)جامع  قدميًا  ويعرف 

ويعرف أيضا بـ)مشهد العتيقة(.
تأسيس اجلامع

لقد أسس هذا املسجد يف سنة )37هـ 
ــ 654م(، وسبب البناء كما جاء يف 
الروايات الشريفة أن اإلمام علي بن 
أبي طالبمّر مبنطقة براثا عند 

العودة من قتال )اخلوارج( بالنهروان وصّلى 
يف موضع هناك كان ديرًا نصرانيًا ثم أمر 
ببناء مسجد مكانه، وتعّرض هذا املسجد 
األرض  مع  وتسويته  للهدم  مرات  عدة 
الجتماع قوم من الشيعة فيه وقتل مجيع من 
فيه وعلى اخلصوص يف العهدين العباسي 
املؤمنني   أيدي  على  بنائه  ويعاد  والعثماني 
ففي عهد املقتدر العباسي )295- 320( ُهدم 
هذا املسجد تعصبًا ثم أعيد بناؤه يف زمن 
الرضي سنة 329 - وأقيمت فيه اخلطبة إىل 
ما بعد سنة 450 - ثم قطعت منه وُخّرب. 
والظاهر أنه بقيت بقاياه إىل أواخر القرن 
السنوات  ويف  وجاوزته،  اهلجري  السابع 
األخرية تعرض للتفجريات ألكثر من مرة 
مع حماوالت أخرى مت إحباطها واحلمد هلل.

وقد جرت على املسجد الكثري من عمليات 
التعمري والتجديد منها: ما مت عام )1070هـ 
- 1659م(. ويف )1352هـ -1933م( مت جتديد 
عام  األخيار  بعض  تصدى  أيضًا.  املسجد 
املسجد  تعمري  إىل  1955م(   - هـ   1375(
على  املؤمنون  أقدم  وأخريًا  منارته.  وبناء 
وقد  املسجد،  هذا  أساسية يف  إصالحات 

بنائه  وإعادة  لتوسعته  املخططات  وضعت 
من جديد.

أبرز اآلثار املوجودة يف جامع براثا 
قدمية  حجارة  من  قطعة  املسجد  حيتوي 
وهي اليت أشار إليها أمري املؤمننيبأنها 
الصخرة اليت وضعت مريم عيسىعليها 
من على عاتقها وقد أخرجها يف حينها من 
وصلى  القبلة  إىل  ووضعها  األرض  حتت 
باخلط  جانبيها  على  نقش  وقد  ركعات 
عشر  األربعة  املعصومني  أمساء  البارز 
الزهراء  وفاطمة    اهلل  رسول  حممد 

 واألئمة االثنى عشر وهذا احلجر 
الذخائر  من  هو  النفيس  القديم  املبارك 
املباركة  الشواهد  ومن  املهمة  والنفائس 

اليت  تؤكد قدم املكان وعراقته. 
كما حيتوي املسجد حجارة املنطقة وهي 
بقايا  من  نقرة  فيها  صّماء  سوداء  حجارة 
هي  واملنطقة  القدمية  املنطقة  حجارة 
باعتباره  القديم  براثا  جامع  أي  العتيقة 
علي  املؤمنني  أمري  فيه  صلى  مسجد  أول 
الصخرة  هذه  أن  طالبويبدو  أبي  بن 
الذي  البئر  فوهة  على  كانت  اليت  هي 
املؤمننيوالذي طمرته  أمري  بأمر  ُحفر 
السلطات السابقة وأعيد حفره وهو ال يزال 
موجودًا علمًا أن الصخرة السوداء مت حتليل 
مكوناتها وتبني أنها ليست من مكونات 
منذ  بهذا احلجر  يعتقدون  والناس  األرض 
القديم بصب املاء يف النقرة ويسقاه الطفل 

لكي ينطق وتنحل عقدة لسانه.
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالجد واالجتهاد في إصالح المعاد(

ْعُت َأَبا َعْبِد  1- َعْن َطْلَحَة ْبِن َزْيٍد َقاَل مَسِ
)اْلَعاِمُل َعَلى َغرْيِ  َيُقوُل:   اهلل الصادق
اَل  ِريِق  الطَّ َغرْيِ  َعَلى  اِئِر  َكالسَّ َبِصرَيٍة 

رْيِ ِإالَّ ُبْعدًا(. َيِزيُده ُسْرَعُة السَّ
َبِصرَيٍة  َغرْيِ  َعَلى  )اْلَعاِمُل   :قوله
ِريِق( شّبه اجلاهل  اِئِر َعَلى َغرْيِ الطَّ َكالسَّ
ومعرفة  قلبّية  بصرية  غري  على  العامل 
الطريق،  غري  على  بالسائر  يعمله  مبا 
فاإلمام حياول بهذا التشبيه أن ينفِّر 

النفس عن اجلهل. 
وأشار إىل وجه التشبيه بقوله: )اَل َيِزيُده 
أو  املطلوب،  عن  ُبْعدًا(  ِإالَّ  رْيِ  السَّ ُسْرَعُة 
بقدر  املطلوب  عن  بعده  إذ  طريقه،  عن 

بعده عن طريق ذلك املطلوب.
احلّق  إىل  املوصل  الطريق  أّن  ذلك  وسّر 
واحد متوّسط بني أضداد متعّددة وطرق 
متكّثرة موصلة إىل الباطل، ومن عميت 
قّوة بصريته وانطمست عني رؤيته يقع يف 
يزيده  ال  ثّم  الضالل  قدم يف طريق  أّول 
وهو  املطلوب  عن  بعده  إاّل  سريه  سرعة 

احلق.
يف  وبصرية  معرفة  على  العامل  خبالف 
سلوكه وحركته من قربه من املطلوب، 
فإّن العامل العامل يعلم بنور بصريته وضوء 

معرفته طريق.
نفسه  أحوال  ويرتّقب  به  فيبتدأ  املطلوب 
ويرتك  األّول  فيطلب  ويضّره  ينفعه  فيما 
دائمًا  حاله  يراعي  وهكذا  الثاني، 
ويتّم عمله على وجه  ينتهي طريقه  حتى 
الكمال وحيصل له القرب إىل املطلوب 
احلقيقي الذي هو لقاء اهلل سبحانه، واهلل 

املوّفق واملعني.
ْيَقِل  2- َعِن اْبِن ُمْسَكاَن َعْن ُحَسنْيٍ الصَّ
 الصادق اهلل  َعْبِد  َأَبا  ْعُت  مَسِ َقاَل 
َيُقوُل: )اَل َيْقَبُل اهلل َعَماًل ِإالَّ مِبَْعِرَفٍة واَل 
املَْعِرَفُة  َدلَّْته  َعَرَف  َفَمْن  ِبَعَمٍل  ِإالَّ  َمْعِرَفَة 
َعَلى اْلَعَمِل وَمْن مَلْ َيْعَمْل َفاَل َمْعِرَفَة َله، 

َأاَل ِإنَّ اإِلمَياَن َبْعُضه ِمْن َبْعٍض(.
قوله: )اَل َيْقَبُل اهلل َعَماًل ِإالَّ مِبَْعِرَفٍة(، 
العمل  قبول  العمل، ألّن  أي مبعرفة ذلك 
ومعرفة  تعاىل،  معرفته  على  متوّقف 
صفاته ورسوله املبّلغ عنه، ومعرفة العمل 
ومأخذه الذي جيب األخذ عنه، ومعرفة 
ومفاسده  وشرائطه  وأجزائه  كيفّيته 
وموانع صّحته، فإذا حصلت تلك املعارف 
ألحد وعمل على وفقها كان عمله مقبواًل 

وإاّل فال.
ثم قال: )واَل َمْعِرَفَة ِإالَّ ِبَعَمٍل( يعين ال 
معرفة يف احلقيقة أو على وجه الكمال 
إاّل إذا كانت مقرونة بعمل، ألّن العامل 
سواء،  واجلاهل  فهو  بعلمه  يعمل  إذا مل 
 :املؤمنني أمري  قول  عليه  دّل  كما 
علمه كاجلاهل  بغري  العامل  العامل  )إّن 
حتف  جهله(  عن  يستفيق  ال  الذي  احلائر 
للبصري  يقال  كما  وهذا  ص150،  العقول: 
باآليات والسامع هلا إذا مل يقّر بها: صّم 
بكٌم عمٌي، وألّن العلم سبب للعمل ومؤّثر 
فيه إذا كان ملكة راسخة وانتفاء األثر 
دليل على انتفاء املؤّثر، وأيضًا العمل سبب 
لبقاء العلم واستمراره، فإذا انتفى العمل 
قول  عليه  دّل  كما  وزال،  العلم  انتفى 
بالعمل  يهتف  )العلم   :الصادق اإلمام 

فإذا أجابه وإاّل ارحتل عنه( الكايف: ج1، ص44.
وإال كان علمه حقيقة جهاًل وظالما قال 
جهال  بالعامل  )كفى   :املؤمنني أمري 
أن ينايف علمه عمله( غرر احلكم: 10187، وعنه 

: )املعرفة نور القلب( غرر احلكم: 2061.
أو قد يراد إن العلم والعمل املتقدم واملتأخر 
خمتلفان وهو قول اإلمام الباقر: )من 
عمل مبا يعلم علمه اهلل ما مل يعلم( حبار 
نور  العلم  إن  وتوضيحه  ج75، ص189،  األنوار: 
يقذفه اهلل يف قلب من حيب فمن عرف 
اهلل من نيته العمل مبا يعلم به زاده علمًا 
كما علم فيكون سبب علمه الثاني هو 
عمله األول، وهذا العمل ال يكون مقبواًل 
اذا  إال  الثاني  العلم  حصول  يف  ومؤثرًا 
كان ناجعا من علم بشرائط ذلك العمل 
وبالغرض منه وهو وجه اهلل تعاىل ...أخل 

شرائط الصحة.
ثم قال: )َفَمْن َعَرَف َدلَّْته املَْعِرَفُة َعَلى 
اْلَعَمِل( إّما نتيجة للسابق ومتفّرع عليه، أو 
تفصيل له ملا فيه من اإلمجال يف اجلملة، 
واملقصود أّن املعرفة إذا رسخت يف النفس 
العمل  على  العارف  دّلت  فيها  واستقّرت 
من  والعمل  عليه  وتبعثه  إليه  وتوصله 
آثارها وتوابعها املرتّتبة عليها لذلك أصبح 
أفضل املؤمنني أفضلهم معرفة قال رسول 
أفضلكم  إميانًا  )أفضلكم   :اهلل

معرفة( حبار األنوار: ج3، ص14.
توضيح ذلك: أّن املعارف والعلوم الراسخة 
ينكشف  وبها  اإلنسانية،  للنفس  أنوار 
وعظمته  ومجاله  اهلل  جالل  النفس  عند 
وقدرته فتصري تلك املعارف من أجل ذلك 
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالورع فإنه عون الدين وشيمة المخلصين(

دلياًل هلا يف انتقاهلا من مقام الفرقة الذي 
هلا يف العامل اجلسماني إىل مقام الشوق 
إىل الوصول بقرب احلّق وحضرة القدس 
ومن مقام الشوق إىل مقام العزم يف السري 
تهيئة  مقام  إىل  العزم  مقام  ومن  إليه، 
وحتريكها  واجلوارح  واألعضاء  اآلالت 
حنو األعمال املوجبة للقرب واشتغاهلا بها، 
فاملعرفة إذن دليل على العمل، ومنه يظهر 
سّر قول الكاظم: )كثري العمل من 
أهل اهلوى واجلهل مردود( الكايف: ج1، ص17، 
ألّن من أراد الوصول إىل مقام خفّي اآلثار 
بال دليل كان خطؤه أكثر من الصواب.

)وَمْن مَلْ َيْعَمْل َفاَل َمْعِرَفَة َله( ألّن العارف 
أي الذي حصل له شيء من املعرفة ويظّن 
أّنه عارف إذا مل يعمل كان ذلك لعدم 
يف  استقرارها  وعدم  املعرفة  تلك  رسوخ 
نفسه ملا عرفت أّن املعرفة الراسخة داّلة 
إليه  انضاف  فإذا  العمل،  على  وباعثة 
واقتفاؤه  وهواها  األّمارة  للنفس  اّتباعه 
القوى  وسائر  والغضبية  الشهوية  للقّوة 
تلك  عنه  زالت  ومقتضاها  احليوانية 
بالكّلية  املستقّرة  الغري  الناقصة  املعرفة 
لظلمة نفسه وكدورة طبعه وسواد ذهنه.

للذهن  مصقلة  العمل  أّن  أيضًا  وحيتمل 
فهو معّد حلصول  وتنوره  وسبب لصفائه 
من  وأفضل  أكمل  فيه  أخرى  معرفة 
املعرفة الباعثة على العمل، فمن مل يعمل 
مل يكن له تلك املعرفة الكاملة وهذه 
ِإالَّ  َعَماًل  اهللَّ  َيْقَبُل  )اَل  قوله:  مع  العبارة 
مِبَْعِرَفٍة( تفيد أّن العلم والعمل متالزمان 
ال ينفّك أحدهما عن اآلخر، كما يشعر 
به أيضًا قول الصادق: )العلم مقرون 
عمل  ومن  عمل،  علم  فمن  العمل،  إىل 
علم، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإال 

ارحتل عنه( الكايف: ج1، ص44. 
العامل  )مجال   :املؤمنني أمري  وعن 

عمله بعلمه( غرر احلكم: 4296. 
وعن سليم بن قيس اهلاللي قال: مسعت 
أمري املؤمنني حيدث عن النيب أنه 
قال يف كالم له: )العلماء رجالن: رجل 
تارك  وعامل  ناج  فهذا  بعلمه  آخذ  عامل 
لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون 
من ريح العامل التارك لعلمه( الكايف: ج1، ص44.

ألّن  َبْعٍض(  ِمْن  َبْعُضه  اإِلمَياَن  ِإنَّ  )َأاَل 
والعمل،  املعرفة  من  مرّكب  اإلميان 

أعين التصديق باجلنان واإلقرار باللسان 
دّل عليه بعض  باألركان، كما  والعمل 

الروايات، وهو الشائع يف ألسنة الشرع.
العمل،  على  باعثة  املعرفة  أّن  تقّرر  وقد 
والعمل معّد حلصول معرفة أخرى أكمل 
وهكذا  املعرفة  من  فالعمل  وأفضل، 
مراتب  أقصى  يبلغ  أن  إىل  يتدّرجان 
املعرفة سبب من أسباب  اإلميان. وأيضًا 
من  سبب  والعمل  وحدوثه،  العمل  حتّقق 
فقد  واستقرارها،  املعرفة  بقاء  أسباب 
ظهر على التقديرين أّن اإلميان بعضه من 
بعض، وحيتمل أن يكون معناه أّن اإلميان 
بعضه الذي هو العمل من بعضه الذي هو 
تتفاوت األعمال  ثّم  له،  املعرفة املقتضية 
مراتبها  فأدنى  املعرفة،  تفاوت  حبسب 
وأعالها  العمل،  مراتب  أدنى  على  يدّل 
على أعلى مراتبه، واملتوّسطات متوّسطات 

يف الداللة والكمية والكيفّية، وحبسب 
كمااًل  اإلميان  يتفاوت  التفاوت  هذا 

ونقصانًا.
نفس  هنا  باإلميان  يراد  أن  وحيتمل 
العمل خارجًا  والتصديق، وجيعل  املعرفة 
عنه معتربًا يف كماله وزيادته، واملقصود 
حينئذ أّن اإلميان بعض أفراده من بعض 
ال بعض أجزائه من بعض، كما يف األّول.

متفاوتة  املعرفة  مراتب  أّن  ذلك:  بيان 
سبب  مرتبة  وكّل  بعض،  فوق  بعضها 
للفيوضات املعرفية الربانية; حتى يستعّد 
أقوى  أخرى  معرفية  لفيوضات   بذلك 
تتدّرج  وهكذا  األوىل،  من  وأكمل 
املعارف إىل أن تبلغ لغاية الكمال وهي 
أّن لإلميان  اإلميان احلقيقي، فقد ظهر 

أفرادًا متكّثرًة بعضًا ينشأ من بعض.
اٍل  اْبِن َفضَّ َعِن  ٍد  مَّ ْبِن حُمَ َد  َأمْحَ َعْن   -3
  ْن َرَواه َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ الصادق َعمَّ
َعَلى  َعِمَل  )َمْن   : َرُسوُل اهللَّ َقاَل  َقاَل: 
ا  مِمَّ َأْكَثَر  ُيْفِسُد  َما  َكاَن  ِعْلٍم  َغرْيِ 

ُيْصِلُح(.

َعِمَل  )َمْن   :قال رسول اهلل  وقوله
ا  َعَلى َغرْيِ ِعْلٍم َكاَن َما ُيْفِسُد َأْكَثَر مِمَّ
العلم  حتصيل  يف  ترغيب  فيه  ُيْصِلُح( 
أكثر  أّن  باعتبار  اجلهل  عن  وتنفري 
أعمال اجلاهل فاسدة موجبة لفساد حاله 
احلّق  ساحة  عن  وبعده  مآله  وخسران 
ورمحته، وذلك ألّن األعمال إّما قلبّية أو 
بدنية، وكّل واحد منهما صحيحة موجبة 
للقرب من اهلل سبحانه والتشّرف بشرف 
إىل  مؤّدية  سقيمة  أو  ورمحته  كرامته 
سخطه  مقام  إىل  واحلركة  عنه  البعد 
والسقيم  الصحيح  بني  والتمييز  وغضبه 
حبقائقها  العلم  بدون  يتصّور  ال  منها 
وكيفّية  ومضاّرها  ومنافعها  وخواّصها 
العمل بها، فمن اشتغل بعمل من غري علم 

به كان ذلك العمل فاسدًا يف ذاته
العابد الذي ال  قال رسول اهلل: )مثل 
ويهدم  بالليل  يبين  الذي  كمثل  يتفقه 

بالنهار( كنز العمال: 28930.
وعن اإلمام علي: )العلم بال عمل وبال، 

"و" العمل بال علم ضالل( غرر احلكم: 3198.
طلب  أهمية  تبني  روايات كثرية  وهناك 
العلم واملعرفة فعن أبي إسحاق السبيعي 
 عمن حدثه قال: مسعت أمري املؤمنني
يقول: )أيها الناس اعلموا أن كمال الدين 
طلب العلم والعمل به، أال وإن طلب العلم 
املال  إن  املال،  طلب  من  عليكم  أوجب 
مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل 
والعلم  لكم،  وسيفي  وضمنه  بينكم، 
خمزون عند أهله، وقد أمرمت بطلبه من 

أهله فاطلبوه( الكايف: ج1، ص30.
وقال اإلمام الصادق: )عليكم بالتفقه 
يف دين اهلل وال تكونوا أعرابا فإنه من مل 
يوم  إليه  يتفقه يف دين اهلل مل ينظر اهلل 
القيامة ومل يزك له عمال( الكايف: ج1، ص31.

بعض  الرمحن، عن  عبد  بن  يونس  وعن 
أصحابه قال: سئل أبو احلسن: )هل 
حيتاجون  عما  املسألة  ترك  الناس  يسع 

إليه؟ فقال : ال( الكايف: ج1، ص30.
رسول  بقول  كالمنا  خنتم  وأخريا 
اهلل يف فضل العامل حيث قال: )فضل 
العامل على غريه كفضل النيب على أمته( 

كنز العمال: ج1، ص156.

غــره  علــى  العــامل  فضــل 
كفضــل النــي علــى أمتــه
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قال أمير المؤمنين : )عليك بلزوم الحالل وحسن البر بالعيال وذكر اهلل في كل حال(

كما أن هناك صلة بني شهر رمضان وليلة 
القدر  ليلة  القدر، هناك صلة وثيقة بني 
وبني حجة اهلل يف األرض، وكما أّن 
شهر رجب وشهر شعبان يوّطئان وميّهدان 
رمضان  شهر  فكذلك  رمضان،  لشهر 
بدورها  القدر  وليلة  القدر،  لليلة  يوّطئ 
والروح  واملالئكة،  الروح  لنزول  توّطئ 
السنة  حوادث  من  أمر  بكّل  ينزل  إّنا 
على من يصطفيه اهلل من عباده يف كّل 

.أو اإلمام عام، وهو النيب
ليس  العظيمة  لليلة  اإلدراك  هذا  أّن  إاّل 
العبادات  من  الكبري  الكّم  مبجرد 
واألدعية واالبتهال والتنّفل، فإّن كل ذلك 
آخر  إدراك  من  وراءه  ملا  إعداد ضروري 
حلقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، 
املتصلة  حقيقتها  مبعرفة  هو  ومعرفتها 
هنا كان  ومن  واإلمامة،  النبوة  حبقيقة 
شهر رمضان شهر اهلل األغر وشهر معرفة 
خليفة اهلل يف أرضه، فشهر رمضان بوابة 
ملعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة ملعرفة 

اإلمام واالرتباط به واالنشداد إليه.
 حقيقة وراثة األوصياء للنيب

السور  من  وحنوها  القدر  سورة  دّلت 
عام  األعظم كّل  الروح  تنّزل  بقاء  على 
تعاىل:  قال  عباده،  من  يشاء  من   على 
ِبِإْذِن  ِفيَها  وُح  َوالرُّ املَاَلِئَكُة  ُل  ...َتَنزَّ
َحتَّى  ِهَي  َساَلٌم   � َأْمر  ُكلِّ  ِمْن  َربِِّهْم 
تعاىل:  وقال   .5  -4 القدر:  اْلَفْجِرسورة  َمْطَلِع 
وِح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن  ُل املَاَلِئَكَة ِبالرُّ ُيَنزِّ
َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِهسورة النحل: 2 . وقال تعاىل: 
وَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن  ُيْلِقي الرُّ
األعظم  الروح  فتنّزل   .15 غافر:  ِعَباِدِهسورة 
سنة  كل  يف  دائب  دائم  القدر  ليلة  يف 
بالنيب  ختمت  النبوة  أن  ومبا  بالضرورة 
فهذا  مستمرة  القدر  وليلة   ،األكرم
ملقام  تعاىل  اهلل  ولّي  وراثة  على  يدل 
النيبيف تنّزل الروح عليه، وهم األئّمة 
يستمر  أن  بد  ال  الذين   عشر اإلثنا 

وجودهم يف هذه احلياة بأكملها ما بقي 
القرآن.

أبا  سألت  قال:  أبي بصري  ففي صحيح 
وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول  اهللعن  عبد 
 َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا
سورة الشورى: 52؟ قال: خلق من خلق اهلل عّز 
وجّل أعظم من جربائيل وميكائيل كان 
مع رسول اهللخيربه ويسّدده، وهو مع 

األئّمة من بعدهالكايف, 1 / 273 ح 1.
ويف موّثق علي بن أسباط عن أبيه أسباط 
اهلل عّز  أنزل  منذ   :قوله بن سامل  
وجّل ذلك الروح على حمّمدما صعد 

إىل السماء، وإّنه لفيناالكايف ج1 ص273 ح2.
إن  املؤمنني البن عباس:  أمري  وقال 
ليلة القدر يف كل سنة، وإنه ينزل يف تلك 
الليلة أمر السنة وإن لذلك األمر والة بعد 
رسول اهللفقلت : من هم ؟ فقال: أنا 
 ... وأحد عشر من صليب أئمة حمدثون

الكايف : ج1 , ص247. 
ويتضح من هذا  

 .1- أن املالئكة تنزل بعد النيب
2- أن األرض ال ختلو من إمام حق وانه 
حجة اهلل فيها وهذا مضمون ما ورد عن 

 .أهل البيت
إسحاق  أبي  عن  سامل  بن  هشام  عن 
اهلمداني قال : حدثين الثقة من أصحابنا 
اللهم  املؤمننييقول:  أمري  مسع  أنه 
ال ختلو األرض من حجة لك على خلقك 
ظاهر أو خاٍف مغمور لئال تبطل حججك 

وبيناتك حبار األنوار : ج23 , ص 20.
وعن أبي جعفر أنه قال : يا معشر 
يف  أنزلناه  إنا  بسورة  خاصموا  الشيعة 
حلجة  إنها  اهلل  فو  تفلجوا،  القدر  ليلة 
اهلل تبارك وتعاىل على اخللق بعد رسول 
اهلل، وإنها لسيدة دينكم، وإنها لغاية 
حبم  الشيعة خاصموا  يا معشر  علمنا، 
والكتاب املبني فإنها لوالة األمر خاصة 
اهلل  إن  الشيعة  معشر  يا  اهلل  رسول  بعد 

تبارك وتعاىل يقول: وإن 
فيها   خال  إال  أمة  من 
:ج1,  الكايف  أصول   .نذير
٢٥٢. و حبار األنوار : ج25 , ص72 . 
 :جعفر ألبي  وقيل 
القدر؟  ليلة  تعرفون 
نعرف  ال  وكيف  فقال: 
بنا  تطوف  واملالئكة 

فيها أصول الكايف : ج2 : ص476 ، ح3
ماذا ينزل يف ليلة القدر ؟

َربِِّهْم  ِبِإْذِن  ِفيَها  وُح  َوالرُّ املَاَلِئَكُة  ُل  َتَنزَّ
ِمْن ُكلِّ َأْمرسورة القدر/4

جاء  ما  مع  تنسجم  الكرمية  اآلية  هذه 
من الّروايات ِمن أّن: يف هذه الليلة تعنّي 
وهكذا  كاملة  لسنة  الناس  مقدرات 
أخرى  وُأمور  أعمارهم  ونهاية  أرزاقهم 
املباركة،  الليلة  تلك  يف  وتبنّي  تفرق 
حرية  مع  تتنافى  ال  طبعًا  املسألة  وهذه 
ألن  االختيار  ومسألة  اإلنسان  إرادة 
إنا  املالئكة  اإلهلي عن طريق  التقدير 
إميانهم  وميزان  األفراد  لياقة  يتم حسب 
يقدر  أي  وأعماهلم  نّيتهم  وطهر  وتقواهم 

كّل فرد ما يليق له.
يوفرها  التقدير  أرضية  أخرى،  وبعبارة 
مع  يتنافى  ال  وهذا  نفسه،  اإلنسان 

االختيار بل يؤّكده.
سأل محران أبا جعفر الباقر صلوات اهلل 
عليه عن قول اهلل عّز و جّل ِإنَّا َأْنَزْلناه يِف 
َلْيَلٍة ُمباَرَكٍة قال: هي ليلة القدر وهي 
يف كّل سنة يف شهر رمضان يف العشر 
األواخر ومل ينزل القرآن إال يف ليلة القدر 
َأْمٍر  ُيْفَرُق ُكلُّ  ِفيها  قال اهلل عّز وجّل 
القدر كل  ليلة  يقّدر يف  قال:   َحِكيٍم
شيء يكون يف تلك السنة إىل مثلها من 
قابل من خري أو شّر أو طاعة أو معصية 
أو مولود أو أجل أو رزق فما قّدر يف تلك 
وجّل  عّز  وهلَل  احملتوم  فهو  وقضى  الليلة 
فيه املشّية، قال: قلت له: ليلة القدر خري 
من ألف شهر أي شيء عنى بذلك فقال: 
ما  ال  ولو  القدر  ليلة  يف  الصاحل  العمل 
ما  للمؤمنني  وتعاىل  تبارك  اهلل  يضاعف 
هلم  يضاعف  وجل  عز  اهلل  ولكن  بلغوا 

احلسنات البحار :  ج1 , ص591.
وقد مساها اهلل تعاىل ليلة القدر، والظاهر 
أن املراد بالقدر التقدير فهي ليلة التقدير 

واإلمامة اإللهية
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الليلة  من  السنة  حوادث  فيها  اهلل  يقدر 
إىل مثلها من قابل من حياة وموت ورزق 
وسعادة وشقاء وغري ذلك  -كما أشرنا 
سورة  يف  قوله  عليه  ويدل  آنفًا-  لذلك 
الدخان يف صفة الليلة: فيها يفرق كل 
كنا  إنا  عندنا  من  أمرا  حكيم  أمر 
مرسلني رمحة من ربكالدخان: 4 - 6 ، فليس 
فرق األمر احلكيم إال إحكام احلادثة 
الواقعة خبصوصياتها بالتقدير، ويستفاد 
من ذلك أن الليلة متكررة بتكرر السنني 
قمرية  سنة  من كل  رمضان  ففي شهر 
ليلة تقدر فيها أمور السنة من الليلة إىل 
ليلة  لفرض  معنى  ال  إذ  قابل  من  مثلها 
طول  يف  معدودة  ليال  أو  بعينها  واحدة 
اليت  الواقعة  تقدر فيها احلوادث  الزمان 
قبلها واليت بعدها وإن صح فرض واحدة 
فيها  ينزل  املتكررة  القدر  ليالي  من 

القرآن مجلة واحدة
على أن قوله: يفرق -وهو فعل مضارع 
االستمرار،  قلنا سابقًا- ظاهر يف  كما 
تنّزل  و   شهر ألف  من  خري  وقوله: 

املالئكة اخل يؤيد ذلك.
فال وجه ملا قيل: إنها كانت ليلة واحدة 
بعينها نزل فيها القرآن من غري أن يتكرر، 
تتكرر  كانت  إنها  قيل:  ما  وكذا 
بتكرر السنني يف زمن النيبثم رفعها 
اهلل، وكذا ما قيل: إنها واحدة بعينها يف 
مجيع السنة وكذا ما قيل: إنها يف مجيع 
السنني  بتكرر  تتبدل  أنها  غري  السنة 
شعبان  وسنة يف  رمضان  فسنة يف شهر 

وسنة يف غريهما.
مذهب  بها  يتمّيز  عظيمة   ميـزة 

أهل البيت
واملذاهب  اليوم  القائمة  الديانات  ترى 
املعاصرة أّن االتصال بني رّب العباد وأهل 
تارخييًا  األرض قد مّت يف فرتات حمّددة 
املثال فإن هناك  انقطع، وعلى سبيل  ثم 
السماء  بني  االتصال  أن  يزعمون  أناسًا 
 واألرض قد انقطع بعد مقتل عيسى
-حسب زعمهم- وهكذا احلال بالنسبة 
االتصال  أّن هذا  يرون  الذين  اليهود  إىل 

قد انقطع منذ أربعة آالف سنة.
هذا يف حني أّن مذهب أهل البيتالذي 
ميّثل جوهر اإلسالم نراه يتمّيز بأنه يؤمن 
وسيظّل  قائمًا  يزال  ما  االتصال  هذا  أن 

قائمًا إىل يوم الدين. فهناك يف كل عام 
ليلة هي ليلة القدر، تتنّزل فيها املالئكة 
على حجة اهلل فوق األرض، والذي هو يف 
احلسن  بن  احلجة  املهدي  اإلمام  زماننا 
عجل اهلل فرجه. فمذهبنا يؤمن أّن األرض 
ال ميكن أن ختلو من حّجة -كما ورد 
السابقة  الرواية  علييف  اإلمام  عن 
لك  حجة  من  األرض  ختلو  ال  اللهم 
لئال  مغمور  خاٍف  أو  ظاهر  خلقك  على 
 تبطل حججك وبيناتك حبار األنوار: ج23 ص20 

األرض  يرتك  ال  وتعاىل  تبارك  اهلل  وأّن 
سدًى، فهو أرحم بعباده من أن يرتكهم. 
الروايات  إىل  استنادًا  علماؤنا  وذكر 
يف  املهديجيتمع  اإلمام  أن  الشريفة 
الذين  املقربني  املالئكة  مع  القدر  ليلة 
عليه  للسالم  أفواجًا  أفواجًا  إليه  يأتون 
وليعرضوا عليه ما قّدر يف هذه الليلة له 
وجلميع اخللق من أمور، فالبد أن يكون 
إقبالنا وتوجهننا حنو اهلل سبحانه وتعاىل 
تعاىل,  اهلل  يرانا  أن  ينبغي  فال  عظيمًا, 
حالة  يف  املهديوحنن  اإلمام  ويرانا 
غفلة عن اهلل سبحانه وتعاىل, ألن اإلمام 
املهدييعيش قمة التوجه, فعلى األقل 
ينبغي لنا أن نعيش جزءًا من التوجه, ألننا 
الكامل  التوجه  نعيش  أن  نستطيع  ال 
من  املهديوالبد  اإلمام  يعيشه  كما 
 ,املهدي باإلمام  وتقوية صلتنا  تعميق 
الليالي  واإلكثار من الدعاء له, يف هذه 
وردت  اليت  باألدعية  واالهتمام  الشريفة, 

.يف حقه على لسان املعصومني
عن داود بن فرقد، قال: سألته عن قول 
ليلة القدر  اهلل عّز وجل: إنا أنزلناه يف 
وما أدريك ما ليلة القدر قال: نزل فيها 
ما يكون من السنة إىل السنة من موٍت 
أو مولد، قلت له: إىل َمن؟ فقال: إىل من 
عسى أن يكون؟ أن الناس يف تلك الليلة 

هذا  وصاحب  ومسألة  ودعاٍء  صالٍة  يف 
األمر يف شغل تنّزل املالئكة إليه بأمور 
طلوعها  إىل  الشمس  غروب  من  السنة 
من كل أمر سالٌم هي له إىل أن يطلع 

الفجر بصائر الدرجات الكربى : ص240 ح2 .
أبي  عن  بإسناده  الصدوق،  الشيخ  وروى 
 :آبائه عن  أبيه،  عن  الثاني،  جعفر 
قال:  عليه  اهلل  صلوات  املؤمنني  أمري  إن 
ألصحابه:  اهلليقول  رسول  مسعت 
آمنوا بليلة القدر إنها تكون لعلي بن أبي 
طالب وولده األحد عشر من بعده كمال 

الدين ومتام النعمة ج1: الباب 24 ح30 ص280.
نتيجة وفائدة مهّمة :

رون قاطبة  أواًل: اتفق علماء القرآن واملفسِّ
أن اآلية : ليلة القدر خرٌي من ألف شهٍر 
� تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم 
من كل أمٍر غري منسوخة وان حّكمها 

جاٍر مع دوام القرآن إىل يوم القيامة.
ثون  واحملدِّ التفسري  علماء  اتفق  ثانيًا: 
كافة يف تفسري اآلية: إن املالئكة الروح 
كانت تنزل على النيبمبقّدرات العامل 
كّله من خري أو شر، أو حياة وممات، أو 
يسر وعسر ومن كل أمٍر يف ليلة القدر 
من كّل سنة، ولذا كان النيّبيأمر 
بالصالة  القدر  ليالي  بإحياء  املسلمني 

والدعاء والتضّرع إىل اهلل عّز وجل.
ثالثًا: سؤال: هل مضت ليلة القدر مع وفاة 

رسول اهللأم أنها جارية إىل األبد؟
األطهار  أئمتنا  عن  األخبار  اجلواب: 
يف  عشر،  اهللاالثين  رسول  وخلفاء 
أن  ذلك-  لك  أوردنا  –كما  صحاحنا 
وفاة  بعد  عليهم  تتنزل  والروح  املالئكة 

النيّب يف كل عام.
قيل ألبي جعفر: تعرفون ليلة القدر؟ 
واملالئكة  نعرف  ال  وكيف  فقال: 

تطوف بنا فيها أصول الكايف : ج 2 : ص 476 ، ح 3.
قال أمري املؤمننيالبن عباس: إن ليلة 
تلك  يف  ينزل  وإنه  سنة،  يف كل  القدر 
الليلة أمر السنة وإن لذلك األمر والة بعد 
رسول اهللفقلت : من هم؟ فقال : أنا 
 ... وأحد عشر من صليب أئمة حمدثون

الكايف : ج1 , ص247.
على  اهلل  وصلى  العاملني  رّب  هلل  واحلمد 

حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين.

يا معشر الشيعة خاصموا بسورة 
تفلجوا،  القدر  ليلة  يف  أنزلناه  إنا 
فو اهلل إهنا حلجة اهلل تبارك وتعاىل 
على اخللق بعد رسول اهلل
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قال أمير المؤمنين : )عليك بتقوى اهلل في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا(

هو رجل العلم الشهري صحب أربعة 
والزمهم   البيت أهل  أئمة  من 
ونشر آثارهم، وهم اإلمام السجاد 
الصادق  واإلمام  الباقر  واإلمام 
اإلمام  قال   ،الكاظم واإلمام 
حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو 
محزة  )أبو  بشأنه:   الصادق
زمانه(  يف  سلمان  مثل  زمانه  يف 

وكفى به مدحًا وثناًء عليه. 
اسمه وكنيته ولقبه: 

امسه: ثابت بن دينار، وقيل اسم 
األزدي  الثمالي،  "سعيد"  أبيه 

الكويف.
محزة"،  "أبي  ب   يكنى  كنيته: 
على  غلبت  اليت  الكنية  وهي 
امسه واشتهر بها، وقد وردت يف 
أسانيد غالب الروايات من كتب 

الفريقني، ويكنى أيضًا بـ"ابن أبي 
يف  الكنية  هذه  وردت  صفية"، 
مقرونة  والرجال  احلديث  كتب 
صفية"  أبي  بن  "ثابت  بامسه 
وهكذا عنونه حمدثوا السنة يف 

كتب الرجال والرتمجة.
أوالده:

محزة وهو أكرب أبنائه، وأخواه: 
نوح، ومنصور، استشهدوا مجيعًا 

مع زيد بن علي يف ثورته. 
ومما نسب به أبو محزة الثمالي: 
مدينة  إىل  نسبة  "الكويف" 
فقهائها،  أحد  وهو  الكوفة، 

وزهادها ومشاخيها.
تاريخ والدته وعمره:

التارخيية  النصوص  يف  جند  مل 
ذكرًا لتاريخ والدة أبي محزة، أو 

ما أرشدنا إىل طول عمره، لكن 
من املمكن حتديد عمره بتقريب 
إمامة  طيلة  أدرك  محزة  أبا  أن 
علي بن احلسني واليت ابتدأت 
 احلسني اإلمام  أبيه  بشهادة 
محزة  أبو  حدث  ملا  عام61ه ، 
ومعرفته  لقائه  أول  قصة  عن 
عند   العابدين زين  باإلمام 
اإلمام  أبيه  لزيارة  العراق  قدومه 
مسجد  يف  والصالة   احلسني
فرتة  بعد  ذلك  وكان  الكوفة، 
قصرية من واقعة كربالء، والذي 
كان  محزة  أبا  أن  منها  يظهر 
راشدًا يف حينها، وميكننا القول 
طيلة  أيضًا  أدرك  محزة  أبا  إن 
امتدت  واليت   الصادق إمامة 
الذي  للخرب  ه ،  عام148  حتى 

يل
ثما

ة ال
محز

ي 
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حيا

تصميم
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قال أمير المؤمنين : )عليك بطاعة من يأمرك بالدين فإنه يهديك وينجيك(
 ،الصادق وفاة  نبأ  فيه  تلقى 
الزم ذلك أن يكون عمره ما 
-على  سنة  عشرة  خبمس  يزيد 
األقل- على جمموعة إمامة كل 
وقد   العابدين زين  اإلمام  من 
وهي   والباقر سنة،   34 دامت 
 36 وهي   والصادق سنة،   17
سنة، أي ان عمره  قد جتاوز 
يف  املتيقن  القدر  وهو  عام  املئة 

ذلك.
 معاصرته ألربعة من األئمة األطهار

لقد حظي أبو محزة بإدراك عدد 
من أئمة أهل البيت كما ورد 
الرضا  احلسن  أبي  اإلمام  عن 
يف  محزة  )أبو  بشأنه:  -أيضا- 
وذلك  زمانه،  يف  كلقمان  زمانه 
بن  علي  منا:  أربعة  خدم  أنه 
احلسني وحممد بن علي وجعفر بن 
حممد وبرهة من عصر موسى بن 
اعتماد  حمل  وكان   ،)جعفر
رواية احلديث،  الشيعة يف  علماء 
موثقًا عندهم ومل خيل ذكره يف 
لديهم،  والرتمجة  الرجال  كتب 
فقد عاصر أبو محزة الثمالي الفرتة 
اجلماعات  بعض  فيها  ظهر  اليت 
فاعلة  وكانت  املنحرفة  والفرق 
ومؤثرة،  اإلسالمي  اجملتمع  يف 
والقدرية،  واخلوارج  كاملرجئة 
وعقدوا  آلرائهم،  منابر  فنصبوا 

حلقات جدل بينهم. 
مواقفه في ثورة زيد بن علي

بن  زيد  دعوة  محزة  أبو  شهد 
علي بالكوفة وعاش أحداثها 
وخذالن َمْن بايعه وغره، ومل يقف 
زيد  أبو محزة صامتًا عند حمنة 
جرى  وما  األحداث  تلك  وأمام 
على آل الرسول، فقد ورد يف خرب 

أن أبا خالد الواسطي وأبا محزة 
ردًا  رسالة  نا  َحربَّ قاال:  الثمالي 
من  خرجنا  إنا  ثم  الناس،  على 
الكوفة إىل املدينة، فدخلنا على 
حممد بن علي، فقلنا له: جعلنا 
نا رسالة ردًا على  لك الفدا إنا َحربَّ
الناس فانظر إليها قال: فاقرؤها، 
قال: فقرأناها، فقال: )لقد أجدمت 
واجتهدمت ... ( كان ذلك يف عهد 
عبد  بن  هشام  األموي  احلاكم 
والته به  أوصى  ما  ورغم   امللك، 

يفد وخيرج  ملا  الشديدة  باملراقبة 
دعوة  مصدر  وهي  الكوفة  من 
مركز  وهي  واملدينة  زيد، 
مرتددا  محزة  أبو  ظل  اإلمامة، 
وخطورة  املسافة  بعد  مع  بينهما 
الوالء ألهل  املوقف حاماًل رسالة 
وتوصياتهم  وردودهم   البيت
للظلم،  الركون  عدم  من  للناس 
هم  البيت  أهل  بأن  وتذكريهم 
باألمر من غريهم،  الوالة واألحق 
اهلل  رسول  ابن  هو  زيدًا  وإن 
بها  اليت  احملمدية  الساللة  وفرع 
الناس، ونصرته هي نصرة  هدي 
االحنراف  هو  وخذالنه   جده
عن الدين واخلسران املبني، لكنه 

الغدر والقدر، فكما غدر مبسلم 
وكما  بزيد،  غدر   واحلسني
 مبقتل احلسني أخرب النيب
حييى  فبقتلهم  زيد،  مبقتل  أخرب 

االسالم وبدمائهم تروى شجرته.
طلبه للعلم:

بوصايا  واهتم  العلم  بطلب  شغف 
له  وحثهم  وإرشاداتهم   األئمة
فيض  من  فاستقى  طلبه،  على 
خمتلف  يف  الشريفة  أحاديثهم 
االسالمية  واملعارف  العلوم 
محزة  أبا  أن  ورد  وقد  العريقة، 
كل  السفر  على  مواظبًا  كان 
ألداء  الكوفة  بلدته  من  عام 
بأئمة  وااللتقاء  احلج،  فريضة 
على  والوقوف   ،البيت أهل 
من  والتزود  املسائل،  يف  آرائهم 
لقاء  يغتنم كل  وكان  علومهم، 
بهم ومل يدع أي فرصة جتمعه 
معهم إال واغتنمها، فانتشرت عنه 
بها كتب  آثار كرمية، طفحت 
التفسري واحلديث، وقد ضبط له 

أصحاب الرتاجم مؤلفات منها:
1- تفسري القرآن.

2- رسالة احلقوق.
3- كتاب الزهد.

4- كتاب النوادر يف احلديث.
وفاته:

وفاة  ُبَعيد  وفاتهحصلت  إن 
اإلمام الصادق من عام 148ه ، 
يف  كانت  انها  أكرب  وبتحديد 
عام  من  احلجة  ذي  شهر  أواخر 
 148 هـ  -إن قلنا بوفاة الصادق
شهر  من  والعشرين  اخلامس  يف 
شوال وعلى هذا فيمكننا القول 
أدرك برهة من  أبا محزة قد  إن 

 .إمامة موسى الكاظم

أبو محزة 
مثــل  زمانــه  يف 
ســلمان يف زمانه
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالعفاف فإنه أفضل شيم األشراف(

اهتمامًا  السماوية  الشرائع  أولت 
عز  اهلل  إىل  واالنقطاع  بالدعاء  بليغًا 
اخلامت  نبينا  شريعة  -خصوصًا  وجل 
حممد- حتى أصبح الدعاء واالنقطاع 
صفة من صفات األنبياء واألولياء، فإننا 
بالدعاء يف  اهلل  إىل  يلجؤون   جندهم
الشدة والرخاء ويف كل صغرية وكبرية 
لذا جتد كتب الشيعة قد ملئت بأدعيتهم 
ويف  وتعاىل،  تبارك  اهلل  مع  ومناجاتهم 
وال  العبادة،  مخ  الدعاء  إن  احلديث: 
يهلك مع الدعاء أحد، بهذا البيان الوجيز 
احلياة...  يف  وأثره  الدعاء  قيمة  جتتمع 
فإذا كان اهلل تعاىل قد قال: َوَما َخَلْقُت 
نَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن الذاريات: 56، فإن  اجْلِ
الدعاء مخ العبادة وجوهرها، الذي جعله 
مصداقًا  آخر  نص  يف  الكريم  القرآن 
َأْسَتِجْب  اْدُعوِني  َربُُّكْم  َوَقاَل  للعبادة: 
ِعَباَدِتي  َعْن  َيْسَتْكرِبُوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُكْم 

60، فجعل  َداِخِريَنغافر:  َجَهنََّم  َسَيْدُخُلوَن 
الدعاء هنا ممثال للعبادة ومرتمجا هلا.

وعن اإلمام الصادق: )إن الدعاء هو 
العبادة، ثم تال هذه اآلية الكرمية ِإنَّ 
الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن 

َجَهنََّم َداِخِريَن( وسائل الشيعة: ج7، ص23.
وهذا يفسر لنا النصوص املعصومة اليت 
تفيد بأن أفضل العبادة هو الدعاء... ذلك 
أن غاية العبادة هي التقرب إىل اهلل تعاىل 
عن  املعرب  إليه  والتذلل  حقه،  مبعرفة 
يقني املرء حباجته إىل من بيده ملكوت 
ملا  معطي  ال  الذي  واألرض،  السماوات 
منع، وال مانع ملا أعطى، وال دافع ملا قدر 

إال هو.
مثل  شيء  يف  املعاني  هذه  تتجلى  وال 
وسيلة  أفضل  فهو  الدعاء،  يف  جتليها 
وامتثاهلا وجدانا وسلوكا،  للتعبري عنها 
اليت  احلالة  إنها  ومستقبال،  حاضرا 

صورها  أروع  يف  العبودية  فيها  تتجلى 
هي  تكون  أن  يف  غرابة  فال  وأمتها، 
سبحانه  اهلل  إىل  العبد  حاالت  أحب 
 :املؤمنني أمري  حديث  ففي  وتعاىل، 
يف  وجل  عز  اهلل  إىل  األعمال  )أحب 

األرض الدعاء( الكايف: ج2، ص467.
باللجوء  مأمورون  أننا  ذلك  إىل  أضف 
صغرية  -يف كل  وتعاىل  تبارك  اهلل  إىل 
والروايات  اآليات  خالل  من  وكبرية- 
وكان حتما على اهلل أن يستجيب دعائنا 
إذا أستجمعت فيه شروط القبول قال اهلل 
َأْسَتِجْب  اْدُعوِني  َربُُّكْم  ََقاَل  وجل:  عز 

َلُكْم غافر: 60.
وقال رسول اهلل: )إن اهلل ليستحي من 
العبد أن يرفع إليه يديه فريدها خائبتني( 

مكارم األخالق: ص276.
وإذا كانت الشريعة السمحاء قد عنيت 
بد  فال  احلد،  هذا  إىل  األمور  من  بأمر 

آداب 
الدعــــاء
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قال أمير المؤمنين : )عليك باإلحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة(
بها  اليت  آدابه وشرائطه  للناس  أن تضع 
يستكمل صورته ويؤتي أكله، وهكذا 
كان شأن هذه الشريعة السمحاء واحملجة 
البيضاء مع الدعاء، فعرَّفت الناس بآدابه، 
واليت يف مقدمتها الصدق واإلخالص يف 
التوجه إىل اهلل تعاىل، والثقة به، واليقني 
بني  التأدب  وحسن  جميب،  مسيع  بأنه 
يرجو  الذي  اخلاضع  العبد  بأدب  يديه 
نظرة ربه ولطفه ورمحته... كما عرفتهم 
دعاء صحيحا  يكون  بها  اليت  بشروطه 
ترجى من ورائه أحسن اآلثار العاجلة منها 

واآلجلة، ومن تلك اآلداب:
عن  مسمع  روى  والصالة:  الطهارة   -1
مسمع،  )يا  قال:  أنه   الصادق اإلمام 
إذا دخل عليه غم من  ما مينع أحدكم 
غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده، 
فريكع ركعتني فيدعو اهلل فيهما ؟ أما 
رْبِ  ِبالصَّ َواْسَتِعيُنوا  يقول:  اهلل  مسعت 
ص319،  ج6،  الوسائل:  مستدرك   )الِة َوالصَّ
الوضوء،  فأحسن  توضأ  )من   :وعنه
ركوعهما  فأمت  ركعتني،  صلى  ثم 
اهلل  على  وأثنى  سلم  ثم  وسجودهما، 
عز وجل وعلى رسول اهلل، ثم سأل 
مظانه،  يف  اخلري  طلب  فقد  حاجته، 
خيب(  مل  مظانه  يف  اخلري  طلب  ومن 

الكايف: ج3، ص478.
إىل  والرواح  الطيب  وشم  الصدقة   -2
املسجد: روي عن اإلمام الصادق أنه 
قال: )كان أبي إذا طلب احلاجة... قدم 
طيب،  من  شيئا  وشم  به،  فتصدق  شيئا 

وراح إىل املسجد...( الكايف: ج3، ص478.
الرسول  قال  بالبسملة:  البدء   -3
األكرم: )ال يرد دعاء أوله بسم اهلل 

الرمحن الرحيم( حبار األنوار: ج90، ص313.
اإلمام  وقال  تعاىل:  اهلل  على  الثناء   -4
الصادق: )إذا طلب أحدكم احلاجة 
فليثن على ربه وليمدحه( الكايف: ج2، ص485.

اهلل  قال  احلسنى:  باألمساء  الدعاء   -5
َفاْدُعوُه  ْسَنى  احْلُ اُء  اأَلمْسَ َوهلِلَِّ  تعاىل: 
 :رسول اهلل وقال  األعراف:180.   ِبَها
)هلل عز وجل تسعة وتسعون امسا، من دعا 

اهلل بها استجيب له( وسائل الشيعة: ج7، ص140.
والتوسل  وآله  النيب  على  الصالة   -6
بهم: قال رسول اهلل: )ال يزال الدعاء 

حمجوبا حتى يصلى َعليَّ وعلى أهل بييت( 
 :املؤمنني أمري  وعن  ص491،  ج2،  الكايف: 
على  يصلى  حتى  حمجوب  دعاء  )كل 
ص260،  ج27،  األنوار:  حبار  حممد(  وآل  حممد 
وقال اإلمام الباقر: )من دعا اهلل بنا 
واستهلك(  هلك  بغرينا  دعاه  ومن  أفلح، 

وسائل الشيعة: ج7، ص103.
 :7- العموم يف الدعاء: قال رسول اهلل
أوجب  فإنه  فليعم،  أحدكم  دعا  )إذا 

للدعاء( الكايف: ج2، ص487.
بن  عن حممد  اليدين:  ومد  التضرع   -8
عن   جعفر أبا  سألت  قال:  مسلم، 
قول اهلل عز وجل: َفَما اْسَتَكاُنوا ِلَربِِّهْم 
)االستكانة   :فقال  ُعوَن َيَتَضرَّ َوَما 
اليدين  رفع  هو  والتضرع  اخلضوع،  هي 

والتضرع بهما( الكايف: ج2، ص479.
عمران،  بن  )يا  القدسي:  احلديث  ويف 
بدنك  ومن  اخلشوع  قلبك  من  لي  هب 
وادعين  الدموع،  عينيك  ومن  اخلضوع، 
يف ظلم الليل فإنك جتدني قريبا جميبا( 

وسائل الشيعة: ج7، ص78.
 9- عدم القنوط: عن اإلمام الصادق
أنه قال: )ال يزال املؤمن خبري ورجاء رمحة 
من اهلل عز وجل ما مل يستعجل فيقنط 
يستعجل؟  كيف  قلت:  الدعاء.  ويرتك 
كذا  منذ  دعوت  قد  يقول   :قال

وكذا وما أرى اإلجابة( الكايف: ج2، ص490.
اإلمام  قال  بالدعاء:  اإلحلاح   -10
الباقر: )واهلل ال يلح عبد مؤمن على 
له(  قضاها  إال  حاجته  يف  وجل  عز  اهلل 

الكايف: ج2، ص475.
أمري  وصية  جاء يف  اهلل:  إىل  اللجوء   -11
 :احلسن اإلمام  لولده   املؤمنني
)وَأجِلئ نفسك يف أمورك كلها إىل إهلك، 
ومانع  حريز  كهف  إىل  ُتلِجئها  فإنك 
عزيز، وَأخِلص يف املسألة لربك، فإن بيده 

العطاء واحلرمان( نهج البالغة: ص393.
12- الدعاء يف الشدة والرخاء: قال اإلمام 
له  ُيستجاب  أن  ه  َسرَّ )َمْن   :الصادق
الرخاء(  يف  الدعاء  فليكثر  الشدة،  يف 

الكايف: ج2، ص472.
13- ُحْسن املسألة: يف احلديث القدسي: 
)يا عبادي كلكم ضال إال َمن هديته، 
فاسألوني اهلدى أهدكم، وكلكم فقري 

إال من أغنيته، فاسألوني الغنى أرزقكم، 
وكلكم مذنب إال من عافيته، فاسألوني 
ج5،  الوسائل:  مستدرك  لكم(  أغفر  املغفرة 
 املؤمنني أمري  وصية  يف  وجاء  ص164، 
لولده احلسن: )فلتكن مسألتك فيما 
يبقى لك مجاله، وينفى عنك وباله، فاملال 

ال يبقى لك وال تبقى له( نهج البالغة: ص399.
اإلمام  قال  احلوائج:  تسمية   -14
يعلم  وتعاىل  تبارك  اهلل  )إن   :الصادق
حيب  ولكنه  دعاه  إذا  العبد  يريد  ما 
فسم  دعوت  فإذا  احلوائج  إليه  تبث  أن 

حاجتك( الكايف: ج2، ص476.
رسول  قال  والبكاء:  القلب  رقة   -  15
اهلل: )اغتنموا الدعاء عند الرقة، فإنها 
اإلمام  وقال  ص313،  ج90،  األنوار:  حبار  رمحة( 
أمري املؤمنني: )بكاء العيون وخشية 
ذكره،  تعاىل  اهلل  رمحة  من  القلوب 
ولو  الدعاء،  فاغتنموا  وجدمتوها  فإذا 
أن عبدا بكى يف أمة لرحم اهلل تعاىل 
العبد(  ذلك  لبكاء  األمة  تلك  ذكره 

حبار األنوار: ج90، ص336.

16- التختم بالعقيق والفريوزج: قال رسول 
اهلل: )قال اهلل عز وجل: إني ألستحي 
فريوزج  خامت  وفيها  يده  يرفع  عبد  من 
وعن  ج90، ص353،  األنوار:  خائبة( حبار  فأردها 
اإلمام الصادق: )ما رفعت كف إىل 
فيها  كف  من  إليه  أحب  وجل  عز  اهلل 

عقيق( وسائل الشيعة: ج5، ص87.
وهناك آداب أخرى مل نذكرها خوفًا من 
اإلطالة ينبغي مراعاتها واليت منها اختيار 
مثال  الدعاء  فيه  يستحب  اليت  األزمنة 
عند طلوع الفجر، وعند غروب الشمس، 
ونزول  الريح  هبوب  وعن  الزوال،  وعند 
ليالي  ويف  الفريضة،  وبعد صالة  املطر، 
النصف من شعبان وغريها،  وليلة  القدر 
وكذلك للمكان أثر يف استجابة الدعاء 
فقد ورد الدعاء مستجاب حتت قبة أبي 

عبداهلل احلسني إخل....
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أولي األلباب(

غزوة تبوك
يف اليوم األول أو الثالث من شهر رمضان 
تبوك،  غزوة  كانت  هجرية  تسعة  سنة 
التوبة  سورة  لنزول  بالفاضحة،  وتسمى 
ومسي  املنافقني،  فضحت  واليت  فيها 
العسرة،  جبيش  الغزوة  هذه  يف  اجليش 
وسبب تسميته بذلك هو أن العشرة منهم 
كانوا يعقبون بعريًا واحدًا وكان زادهم 
وبلغت  املدود  والتمر  املسوس  الشعري 
اثنان  التمرة  اقتسم  أن  إىل  بهم  الشدة 
عليها  ليشربوا  اجلماعة  مصوها  ورمبا 

املاء. 
 عليًا املؤمنني  أمري   النيب وخلف 
ذلك  فبلغ  به  تشؤمًا  إال  خلفه  ما  فقالوا 
وحلق  وسالحه  سيفه  فأخذ   عليًا
برسول اهلل فقال له رسول اهلل يا 

علي أمل أخلفك على املدينة؟ 
أنك  زعموا  املنافقون  ولكن  نعم  قال 
خلفتين تشؤمًا بي فقال كذب املنافقون 
وأنا  أخي  تكون  أن  ترضى  أما  علي  يا 
أنه  إال  موسى  من  هارون  مبنزلة  أخوك 
ال نيب بعدي وأنت خليفيت يف أميت وأنت 
فرجع  واآلخرة  الدنيا  يف  وأخي  وزيري 

عليًا  إىل املدينة. 

 وفاة خدجية بنت خويلد
يف العاشر من شهر رمضان قبل اهلجرة 
املؤمنني خدجية  أم  توفيت  بثالث سنني، 
امرأة تزوجها  أول  بنت خويلد، وهي 
غريها  عليها  يتزوج  ومل   ،اهلل رسول 
النساء،  من  أسلم  من  وأول  ماتت،  حتى 
 :قال رسول اهلل قال اإلمام الصادق
يا علي ويا خدجية أسلمتما هلل وسلمتما 
له وقال: إن جربئيل عندي يدعوكما إىل 
وأطيعا  تسلما،  فأسلما  اإلسالم،  بيعة 
تهديا، فقاال: فعلنا وأطعنا يا رسول اهلل، 
لكما:  يقول  عندي  جربئيل  إن  فقال: 
ومواثيق،  وعهودًا   شروطًا  لإلسالم  إن 
لنفسه  عليكما  اهلل  شرط  مبا  فابتداؤه 
ولرسوله أن تشهدا أن ال إله إال اهلل وحده 
ولدًا،  يتخذ  له يف ملكه، مل  ال شريك 
عبده  حممدًا  وأن  صاحبة...  يتخذ  ومل 
قاال:  الناس كافة...  إىل  أرسله  ورسوله 
شهدنا... قال:... وطاعة ولي األمر بعدي 
واألئمة  موتي،  وبعد  حياتي  يف  ومعرفته 
خدجية  يا  واحد...  بعد  واحدًا  بعده  من 
فهمت ما شرط ربك عليك؟ قالت: نعم، 

وصدقت ورضيت وسلمت...
الدعوة،  نشر  على  هلا  وأنفقتما 
وكانت من أغنى قريش وأكثرهم ثروة، 

حتى قال رسول اهلل: ما نفعين مال 

قط ما نفعين مال خدجية. 
 حزن عليها رسول اهلل وملا توفيت
واجتمع عليه حزنان، حزنه بفقد عمه أبي 
ومسي  خدجية،  على  وحزنه   طالب

ذلك العام عام احلزن. 

والدة اإلمام احلسن املجتبى
يف اخلامس عشر من شهر رمضان سنة 
)3هـ( ولد باملدينة اإلمام الثاني بعد أمري 
املؤمنني ابنه احلسن بن علي بن أبي 
طالب ابن سيدة نساء العاملني فاطمة 

.بنت حممد سيد املرسلني
 النيب إىل   فاطمة به  وجاءت 
من  الوالدة  مراسيم   بنفسه فأجرى 
األذان واإلقامة يف أذنيه اليمنى واليسرى 
ثم  الشيطان  من  للولد  عصمة  ليكون 
املؤرخون: )مل تكن  قال  مّساه، احلسن 
العرب يف جاهليتها تعرف هذين االمسني 
ي أبناءهم بهما، وإّنا مّساهما  حّتى ُتسمِّ
وعّق  السماء(،  من  بوحي  بهما   النيب
عنه بعد سبعة أيام بكبش، وحلق رأسه 

وتصدق بزنته فضة.
الناس  أشبه   احلسن اإلمام  وكان 
وهديًا،  وسؤددًا  خلقًا   اهلل برسول 

أهم املناسبات يف 
      شهر رمضان املبارك
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قال أمير المؤمنين : )عليك بالعفاف والقنوع فمن أخذ به خفت عليه المؤن(
فعن أنس بن مالك: مل يكن أحد أشبه 
 .من احلسن بن علي برسول اهلل

وأخاه  هو  اهللحيبه  رسول  وكان 
أنس  روي عن  حبًا شديدًا،   احلسني
بن مالك قال: سئل رسول اهلل أي أهل 
بيتك أحّب إليك، قال، احلسن واحلسني، 
ابيّن  لي  ادعي  لفاطمة:  يقول  وكان 
رسول  وقال  إليه،  ويضّمهما  فيشمهما 
فأحبهما،  ُاحبهما،  إني  )اللهم   :اهلل

وأحبب من حيبهما(. 

معركة بدر الكربى
سنة  رمضان  شهر  من  عشر  السابع  يف 
)2هـ(، كانت غزوة بدر الكربى، وكان 
سبب الغزوة أن عريًا لقريش خرجت إىل 
 النيب فأمر  خزائنهم،  فيها  الشام 
أصحابه باخلروج ليأخذوها، فبلغ اخلرب 
خرجوا  قد  وأصحابه  حممدًا  أن  قريشًا 
الناس  فتصايح  لعريكم...  يتعرضون 
أحد  بقي  وما  للخروج...  وتهيئوا  مبكة 
وأخرجوا  وخرج...  إال  قريش  من عظماء 
ويضربون  اخلمر  يشربون  القيان،  معهم 
الدفوف، فخرج رسول اهلل يف ثالمثائة 
وثالثة عشر رجاًل، فلما كان بقرب بدر 
خرب  يتجسس  من  بعث  منها  ليلة  على 
 العري... ونزل جربائيل على رسول اهلل
فأخربه أن العري قد أفلتت، وأن قريش قد 
ووعده  بالقتال  وأمره  عريها،  ملنع  أقبلت 
أصحابه   اهلل رسول  فعبأ  بالنصر، 
وال  أبصاركم،  غضوا  وقال:  يديه  بني 
بالقتال، وال يتكلمن أحد... ثم  تبدؤهم 
أخذ رسول اهلل كفًا من حصى فرمى 
به يف وجوه قريش وبدأت املعركة وكان 
 النصر حليفهم كما وعد اهلل رسوله

مع قلة عددهم وعدتهم. 

فتح مكة
)8هـ(،  رمضان  شهر  من  العشرين  يف 
أن  الغزوة  وسبب  مكة،  فتح  كان 
قريش  هادن  قد  كان    اهلل  رسول 
فلما مت  احلديبية عشر سنني...  عام  يف 
الصلح وأمن الناس مسع غالم من خزاعة 
إنسانًا من بين كنانة ينشد هجاء رسول 
بينهم  فثار  فشجه...  فضربه   ،اهلل
القدمية..  أحقادهم  وتذاكروا  الشر 
خزاعة،  على  قريشًا  فاستنجدت كنانة 
رسول  إىل  اخلرب  فوصل  اهلدنة  فنقضوا 
أنصر  مل  إن  ُنصرت  ال  فقال:   اهلل
فدخل  نفسي،  من  أنصر  فيما  خزاعة 
رسول اهلل مكة، وضربت له خيمته، 
وال  أيديهم،  يكفوا  أن  مجيعًا  وأمرهم 
يقاتلوا إال من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة 
سرح،  أبي  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  نفر: 
واحلويرث بن نفيل، وابن خطل، ومقيس 
كانتا  قينتني  بقتل  وأمرهم  صبابة،  بن 

.تغنيان بهجاء رسول اهلل
بن  هبار  دم   اهلل رسول  أباح  كما 
رسول  ربيبة  زينب  أن  وذلك  األسود، 
مكة  من  اخلروج  أرادت  ملا   اهلل
واللحاق برسول اهلل، سبق إليها هبار 
بن األسود، ونافع بن عبد القيس، فروعها 
وكانت  اهلودج،  يف  وهي  بالرمح  هبار 
حاماًل، فلما رجعت طرحت ما يف بطنها، 

فلذلك أباح رسول اهلل دمه. 
أيضًا  وهذا اخلرب  أبي احلديد:  ابن  قال 
قرأته على النقيب أبي جعفر، فقال: إذا 
بن  هبار  دم  أباح   اهلل رسول  كان 
ذا بطنها،  زينب فألقت  روع  األسود ألنه 

فظاهر احلال أنه لو كان حيًا ألباح دم 
بطنها،  ذا  ألقت  حتى  فاطمة  رّوع  من 
فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم أن فاطمة 
تروه  ال  فقال:  احملسن؟  فألقت  ُروِّعت 

عين، وال ترو عين بطالنه.
 

  شهادة أمري املؤمنني
رمضان  شهر  من  والعشرين  احلادي  يف 
املؤمنني علي  أمري  )40هـ(، أستشهد  سنة 
بن أبي طالب، وهو يف صالة الصبح 
األولني  أشقى  بيد  الكوفة  مسجد  يف 
واآلخرين اخلارجي عبد الرمحن بن ملجم 

لعنه اهلل. وكان له من العمر 63سنة.
 وروي أن الناس أحاطوا بأمري املؤمنني
ويأخذ  الضربة  يشد  حمرابه  يف  وهو 
الرتاب ويضعه عليها. ثم تال قوله تعاىل: 
َوِمْنَها  ُنِعيُدُكْم  َوِفيَها  َخَلْقَناُكْم  ِمْنَها 

.ِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى خُنْ
الوفاة  املؤمنني  أمري  ملا حضرت  أنه  روي 
مت  أنا  إن   واحلسني للحسن  قال 
أخرجاني  ثم  سرير،  على  فامحالني 
وامحال مؤخر السرير، فإنكما تكفيان 
فإنكما  الغريني  بي  أتيا  ثم  مقدمه، 
سرتيان صخرة بيضاء تلمع نورًا، فاحتفرا 
ساجة  فيها  ستجدان  فإنكما  فيها 

فادفناني فيها.
وجعال حيمالن  أخرجاه،   ،مات فلما 
ومسعوا  مقدمه،  ويكفيا  السرير  مؤخر 
فإذا  الغريني،  أتوا  حتى  وحفيفًا  دويًا 
فإذا  فاحتفرا  نورًا،  تلمع  بيضاء  صخرة 
ادخره  ما  هذا  عليها:  مكتوب  ساجة 
نوح لعلي بن أبي طالب، فدفناه 

فيها...



بيوت املتقني ـ العدد )12( شهر   رمضان 1435هـ22

صار
األب

يل 
 أو

ا يا
ربو

عت
فا

قال أمير المؤمنين : )عليك بالسخاء فإنه ثمرة العقل(

حب ألخيك 
             ما 

                  تحب لنفسك

أثناء احلرب األمريكية يف فيتنام، رّن جرس اهلاتف يف منزل من منازل أحياء كاليفورنيا اهلادئة، كان املنزل لزوجني هلما ابن 
وحيد جُمنَّد يف اجليش األمريكي، وكان القلق يغُمرهما على ابنهما الوحيد، وما أن رّن جرس اهلاتف حتى تسابق الزوجان 

لتلقِّي املكاملة يف شوق وقلق..
ث؟ األب: ألو.. َمن امُلتحدِّ

كالرك: أبي.. إنه أنا كالرك، كيف حالك يا والدي؟
األب: كيف حالك أنت يا ولدي؟ متى ستعود؟

كالرك: أنا خبري، ويف طريقي للعودة.
األب: نشتاق إليك كثريًا يا ابين..!

كالرك: لكن يا أبي معي صديق فقد ذراعيه وقدمه اليمنى يف احلرب وبالكاد يتحرك، هل أستطيع إحضاره معي؟!
األب: حُتضره هنا..؟!!

كالرك: نعم ال أستطيع أن أتركه، وهو خيشى الرجوع ألهله بهذه الصورة، ويتساءل هل سيقبلونه على هذا احلال أم سيكون 
ِعبئًا عليهم؟

األب: يا ابين دع األمر للمستشفى لتتواله، ولكن ال حُتضره معك.. هذا مستحيل، َمن سيخدمه؟ سيكون عالًة علينا، َمن يستطيع 
أن يعيش معه..؟! كالرك.. هل ما زلَت تسمعين.. ملاذا ال تُرّد؟!

كالرك )وهو يغالب دموعه(: حسنًا يا أبي.. وداعًا.
وبعد أيام قليلة طرق أحدهم الباب ليسلم والد كالرك مظروفًا من اإلدارة العسكرية ختطره ليتسلم جثة ابنه !!!

ذهل الرجل و هرول إىل هناك غري مصدق إذ أنه منذ يومني فقط حتدث إليه .. وطلب أن يري اجلثة علها تكون خطأ ... لكنه 
مل يكن خطأ كانت حقًا جثة كالرك .. ولكن كانت املفاجأة الُكربى أّنه مبتور الذراعني وبال قدم مُينى..

إذ أن االبن مل حيتمل فألقى نفسه من أعلى و انتحر..
وقد أدرك األب أّن ابنه كان هو الصديق املقصود، وأّنه قد أخطأ عندما قال له أّنه سيكون ِعبئًا عليهم..

فإنه كان حمتاجًا للحب.






