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قال أمير المؤمنين : )دوام الطاعات وفعل الخيرات والمبادرة إلى المكرمات من كمال اإليمان وأفضل اإلحسان(

ملَّا قضى رسول اهلل  نسكه وقفل إىل املدينة، وانتهى إىل املوضع 
به  املعروف بغدير ُخمٍّ نزل عليه جربيل  وأمره أن يقيم عليًَّا وينصِّ
إمامًا للناس، فقال: )ربِّ إنَّ ُأمَّيت حديثو عهد باجلاهلية( فنزل عليه: 
َما  َبلِّْغ  الرَُّسوُل  أيَُّها  إنَّها عزمية ال رخصة فيها، فنزلت اآلية: َيا 
ُأْنِزَل إَلْيَك ِمن َربَِّك َوإن َلْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن 

النَّاس املائدة ,67. 
أمر  حوله،  املسلمون  ونزل  ُخمٍّ،  بغدير    اهلل  رسول  نزل  فلّما 
بدوحات فُقِمْمَن، وكان يومًا شديد احلرِّ، حتَّى قيل: إنَّ أكثرهم 
ة الرمضاء، وصعد رسول اهلل  على  ليلفُّ رداءه على قدميه من شدَّ
مكان مرتفع، فرّد من سبقه، وحلقه من ختلَّف، وقام خطيبًا، ُثمَّ 
قال: )ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟( قالوا: بلى يا رسول اهلل، 
فأخذ بيد عليٍّ فرفعها، حتَّى بان بياض إبطيه، وقال: )من كنت 
مواله فهذا عليٌّ مواله، اللَّهمَّ واِل من وااله، وعاِد من عاداه، وانصر 

من نصره، واخذل من خذله(.
وبعد أن نزل رسول اهلل  صلَّى ركعتني، ُثمَّ زالت الشمس فأذَّن 
 مؤذنه لصالة الظهر، فصلَّى بالناس وجلس يف خيمته، وأمر عليًَّا
أن جيلس يف خيمة له بإزائه، ُثمَّ أمر املسلمني أن يدخلوا عليه فوجًا 
فوجًا فيهنِّئوه باإلمامة، ويسلِّموا عليه بإمرة املؤمنني، ففعل الناس 
ذلك اليوم كلُّهم، ُثمَّ أمر أزواجه ومجيع نساء املؤمنني أن يدخلن 
ن أطنب يف  معه ويسلِّمن عليه بإمرة املؤمنني، ففعلن ذلك، وكان ممَّ
اب، وقال فيما قال: )بٍخ بٍخ لك يا  تهنئته بذلك املقام عمر بن اخلطَّ

، أصبحت موالي وموىل كلِّ مؤمن ومؤمنة(. عليُّ
وأخرج أمحد وغريه أن أبا بكر وعمر قاال له: أمسيت يابن أبي 
طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة. مسند أمحد: 4ج , ص281، فضائل 

الصحابة. والصواعق احملرقة: 44.
ان بن ثابت: وأنشد حسَّ

غدير خُم

نبيُّه��م   الغدي��ر  ي��وَم  منادي��ايناديه��م  بالن��يِّ  وأمس��ع  خُب��مٍّ 
ووليُّك�م نع�ْم  موالك�م  فقالوا ول ُيبدوا هناك التعاميابأنِّ�ي 
وليُّن��ا وأن��َت  موالن��ا  والجتدن يف اخللق لألمر عاصياإهل��ك 
فإنَّ�ي عل�يُّ  ي�ا  ق�م  ل�ه  رضيتك من بعدي إمامًا وهاديافق�ال 
فكونوا له أنصاَر صدٍق مواليافم�ن كن�ت م�واله فه�ذا وليُّ�ه
وليَّ��ه واِل  اللَّه��مَّ  دع��ا:  وُكن للذي عادى عليًَّا معادياهن��اك 
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قال أمير المؤمنين : )دعوا طاعة البغي والعناد واسلكوا سبيل الطاعة واالنقياد تسعدوا في المعاد(

عن الني ~ أنه قال: 
)من مات على حب آل حممد مات شهيدًا، أال ومن مات على حب 
آل حممد مات مغفورًا له، أال ومن مات على حب آل حممد مات 
أال ومن مات على حب آل حممد مات مؤمنًا مستكمل  تائبًا، 
ره ملك املوت باجلنة  اإلميان، أال ومن مات على حب آل حممد َبشَّ
ثم منكر ونكري، أال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل 
اجلنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها، أال ومن مات على حب 
آل حممد فتح له يف قربه بابان إىل اجلنة، أال ومن مات على حب 
آل حممد جعل اهلل قربه مزار مالئكة الرمحة، أال ومن مات على 

حب آل حممد مات على السنة واجلماعة.
أال ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوب بني 
عينيه: آيس من رمحة اهلل، أال ومن مات على بغض آل حممد مات 
كافرًا أال ومن مات على بغض آل حممد ل يشم رائحة اجلنة(. 

هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف.ج4,ص173.
وأضاف الفخر الرازي وأنا اقول: آل حممد هم الذين يؤول أمرهم 
إليه ، وكل من كان َأْوُل أمرهم إليه  أشد وأكمل كانوا 
هم اآلل، وال شك أن فاطمة وعليًا واحلسن واحلسني كان التعلق 
بينهم وبني رسول اهلل  أشد التعلقات، وهذا كاملعلوم املتواتر. 

حبار األنوار:ج23 , 233.

ويمكن مراجعة احلديث يف املصادر اآلتية:

من مات على حب آل حممد

مصادر اإلمامية:
- الصدوق يف فضائل الشيعة : 2 ح1.

- الشيخ الطويس يف األمايل : 30، ط قديم.
- ابن البطريق يف العمدة: 54.

- العالمة احليل يف الرسالة السعدية: 22.
- املقدس األردبييل يف جممع الفائدة: 7،7.

- القمي يف مائة منقبة: 64.
- تأويل اآليات:863، ح1.

- الطربي يف بشارة املصطفى: 36 و 197.
- اخلزاعي يف األربعني حديثًا: ح1.

- ابن طاووس يف الطرائف: 29 عن الثعلبي.
- العالمة املجليس يف بحار األنوار: 7، 221 و23، 232 

و 27، 111 و39،227.
- رشف الدين يف املراجعات: 69 و 83.

- نجم الدين العسكري يف  مقام اإلمام عيل: 44.
- منار اهلدى: 593 عن ابن خالويه.

- الصايف يف أمان األمة: 191.

 مصادر املخالفني:
- الزخمرشي يف تفسري الكشاف:3، 82 و2، 339 ط2.

- ابن الفوطي يف احلوادث اجلامعة: 153.
- احلمويني الشافعي يف فرائد السمطني: ب 49.
- القندوزي يف ينابيع املودة: 27 و263 و369.

- الشبلنجي يف نور األبصار: 104.
- عبيد اهلل أمر ترسي احلنفي يف أرجح املطالب:320.

- ويل اهلل اللكهنوي يف مرآة املؤمنني: 5.
- ابن حجر اهليثمي يف الصواعق املحرقة: 109أوله

- رشفة الصادي: 45.
- نزهة املجالس: 469.
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وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

قال أمير المؤمنين : )درهم الفقير أزكى عند اهلل من دينار الغني(

التمتع  حج  أن  السابق  العدد  يف  ذكرنا 
أوالهما  تسمى  عبادتني  من  يتألف 
)بالعمرة( أو)عمرة التمتع( وتسمى ثانيهما 
عن  وحتدثنا  التمتع(،  أو)حج  )باحلج( 
من  تتألف  أنها  وذكرنا  التمتع  عمرة 
مخسة واجبات وهي: اإلحرام، والطواف، 

وصالة الطواف، والسعي ,والتقصري.
ويف هذا العدد نريد التحدث عن العبادة 
الثانية وهي )احلج( أو )حج التمتع(، وقد 
يتألف من ثالثة عشر  أنه  الفقهاء  ذكر 

واجبًا على الرتتيب التالي:
1ـ إحرام الحج:

وأفضل أوقاته عند ال��زوال من يوم الت���روية 
من  اإلحرام  ويكون  احلجة(.  ذي   /8(
احلرام،  املسجد  مواضعه  وأفضل  مكة 
ويّتحد إحرام احلج مع إحرام العمرة يف 
وخيتلف  وحمّرماته  وواجباته  كيفيته 
)ُأحرم  يقول:  كأن  فقط  النية  يف  عنه 
إىل  قربة  اإلسالم  حلجة  التمتع  حلج 
اهلل تعاىل( وال يشرتط التلفظ بالنية هنا 
األعمال،  لباقي  اآلتية  النيات  كل  ويف 
بل يكفي فيها القصد القلي للفعل مع 
والواجب  يلّي،  ثم  واإلخالص،  القربة 
مرة واحدة، ويستحب تكرارها إىل وقت 

الزوال من يوم عرفة. 

� ال جيوز على األحوط وجوبًا أداء طواف 
استحبابي بعد إحرام احلج.

2ـ الوقوف بعرفات:
التاسع  يوم  زوال  من  فيها  احلضور  أي 
القربة  مع  للوقوف  ناويًا  الغروب  إىل 
بعرفات  )أقف  يقول:  كأن  واإلخالص 
من الزوال إىل الغروب حلج التمتع حلجة 

اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(. 
� حترم اإلفاضة من عرفات قبل غروب 
الشمس، ومن فعل ذلك فيلزمه الرجوع. 

3ـ الوقوف بمزدلفة:
يبيت  بأن  العاشر  ليلة  فيها  أي احلضور 
ناويًا  الشمس  إىل طلوع  الليل  شطرًا من 
كأن  واإلخالص  القربة  مع  للوقوف 
الشمس  طلوع  إىل  مبزدلفة  )أقُف  يقول: 
حلج التمتع حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل 

تعاىل(.
� يستحب للحاج أن يلتقط من املزدلفة 
سبعني حصاة الستخدامها يف رمي اجلمار 

يف يوم العيد وما بعده.
أعمال منى يوم العيد: وهي ثالثة أعمال 

يؤتى بها على الرتتيب:
4ـ رمي جمرة العقبة:

ويشرتط فيه أمور منها:
يقول:  كأن  واخللوص:  القربة  نية   -1

العقبة بسبع ُحصّيات حلج  )أرمي مجرة 
التمتع حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(.

2- أن يكون الرمي بسبع ُحصيات، وال 
األجسام  من  غريها  وال  األقل،  جيزئ 

األخرى.
بالتعاقب  احُلصيات  رمي  يكون  أن   -3

واحدة بعد واحدة.
4- أن تصل احُلصيات إىل اجلمرة، فال 
حيسب ماال يصل، وعند الشك يف وصوهلا 

إىل اجلمرة يرمي بداًل عنها.
الشمس  طلوع  بني  الرمي  يكون  أن   -5

إىل غروبها.
ويشرتط يف احُلصيات أمران : 

1- أن تكون من احلرم.
2- األحوط لزومًا أن تكون أبكارًا )غري 

مستعمالت يف الرمي قبل ذلك(.
5ـ الذبح أو النحر: 

النيابة اختيارًا، ويشرتط فيه  وجيوز فيه 
أمور:-

يقول:  كأن  واخللوص،  القربة  نية   -1
حلجة  التمتع  حلج  اهلدي  هذا  )أذبح 

اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(.
األحوط  على  الرمي  بعد  يكون  أن   -2

وجوبا.
3- األحوط استحبابًا أن يكون الذبح أو 

حج التمتع
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قال أمير المؤمنين : )دع الحسد والكذب والحقد فإنهن ثالثة تشين الدين وتهلك الرجل(
النحر نهار يوم العيد، وجيوز تأخريه إىل 
نهار اليوم احلادي عشر بل إىل نهار آخر 
وجوبًا  واألحوط  التشريق،  أيام  من  يوم 

عدم الذبح يف الليل.
4- أن يكون اهلدي من اإلبل، أو البقر، 

أو الغنم. 
والبد أن يتوفر يف اهلدي أمور وهي:

إال  اإلبل  يف  جيزئ  فال  العمر،  األول: 
يف  ودخل  اخلامسة  السنة  أكمل  ما 
السادسة، وال جيزئ من البقر واملعز إال 
ما أكمل السنة الثانية ودخل يف الثالثة 
على األحوط وجوبًا، وال جيزئ من الغنم 
يف  ودخل  السابع  الشهر  أكمل  ما  إال 

الثامن.
الثاني: أن يكون تام األعضاء فال جيزئ 
األعور واألعرج واملقطوع أذنه واملكسور 
عدم  مع  إال  اخلصي  يكفي  وال  قرنه، 

تيّسر غريه.
)أي:  مهزواًل عرفًا  أن ال يكون  الثالث: 

حنيفًا(. 
ويقّسم اهلدي إىل ثالثة أقسام: ثلث للحاج، 
املسلمني،  من  يشاء  من  إىل  يهديه  وثلث 
علمًا بأّن هذين الثلثني غري واجبني، وأما 
الثلث الثالث فاألحوط وجوبًا أن يتصدق 
أو  الفقري  وجود  ولعدم  الفقراء،  على  به 
لعدم معرفته آنذاك فيمكن للحاج أخذ 
هذا  لقبض  بلده  يف  الفقري  من  وكالة 

الثلث عنه والتصرف فيه.
6ـ الحلق أو التقصير:

ويشرتط فيه: 
1- نية القربة واخللوص كأن يقول: 

)أحِلق � أو ُأقصّر� لإلحالل من إحرام حج 
التمتع حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(.

2- األحوط وجوبًا أن يكون بعد الرمي، 
وبعد حتصيل أو ذبح اهلدي.

ويتخري  التقصري،  النساء  على  يتعنّي   -3
الرجال بني احللق والتقصري إال الصرورة 
فاألحوط  مرة(  ألول  حيج  الذي  )وهو 

وجوبا له اختيار احللق.
4- جيب أن يكون احللق أو التقصري يف 

منى.
أو  يقّصر  أن  احلاج  على  جيب  ال   -5
حيلق لنفسه بل جيوز أن يكلف شخصًا 
آخر يف ذلك ولكن البد أن يكون هذا 

الشخص حُمالَّ . 
6- ال جيب أن يكون احللق أو التقصري 
الليلة  يف  به  اإلتيان  فيجزي  النهار  يف 

احلادية عشر مثاًل.
7- إذا حلق احلاج أو قّصر حّل له مجيع 
والنساء  الطيب  باستثناء  عليه  ُحرِّم  ما 

وكذا الصيد على األحوط وجوبًا.
أعمال مكة: والبد أن يؤتى بها بعد احللق 

أو التقصري وهي على الرتتيب اآلتي:
7ـ طواف الحج: 

وهو يتحد مع طواف العمرة يف كيفيته 
وشرائطه وواجباته وخيتلف عنه يف النية 

كأن يقول:
سبعة  البيت  حول  احلج  طواف  )أطوف 
أشواط  حلج التمتع حلجة اإلسالم قربة 

إىل اهلل تعاىل(.

8ـ صالة طواف الحج: 
وتؤدى بنفس كيفية صالة طواف العمرة 

وختتلف عنها يف النية كأن يقول:
حلج  ركعتني  الطواف  صالة  )أصّلي 
التمتع حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(.

9ـ السعي بين الصفا والمروة: 
عمرة  يف  السعي  كيفية  بنفس  ويؤدى 
التمتع وخيتلف عنه يف النية كأن يقول: 
أشواط  سبعة  واملروة  الصفا  بني  )أسعى 
حلج التمتع حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل 

تعاىل(. 
ومتى ما أمت احلاج طواف احلج وصالة 
الطواف والسعي حّل له الطيب وبقي عليه 
وكذلك  النساء  اإلحرام  حمرمات  من 

الصيد على األحوط وجوبًا.
10ـ طواف النساء: 

الكيفية  يف  احلج  كطواف  وهو 
يف  عنه  وخيتلف  والواجبات  والشرائط 

النية فقط، كأن يقول: 
)أطوف حول البيت سبعة أشواط طواف 
قربة  اإلسالم  التمتع حلجة  النساء حلج 

إىل اهلل تعاىل(.
على  النساء  طواف  تقديم  جيوز  ال   -1

السعي. 
الرجال  على  واجب  النساء  طواف   -2
يرجو نكاحا ومن ال  والنساء وعلى من 

يرجو.     
11ـ صالة طواف النساء: 

وهي نفس صالة الطواف السابقة وختتلف 
عنها يف النية كأن يقول:

)أصلي صالة طواف النساء ركعتني حلج 
التمتع حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(.

وصلى  النساء  طواف  احلاج  طاف  وإذا   
حرمة  وتبقى  النساء  له  حّلت  صالته 

الصيد على األحوط وجوبا.
12ـ المبيت في منى: 

ليليت  منى   يف  املبيت  احلاج  على  جيب 
بعض  ويف  عشر،  والثاني  عشر  احلادي 

احلاالت ليلة الثالث عشر أيضًا.
 ويشرتط فيه النية واخللوص كأن يقول: 
التمتع  حلج  الليلة  هذه  منى  يف  )أبيُت 

حلجة اإلسالم قربة إىل اهلل تعاىل(. 
الليل بل  � ال جيب املبيت يف منى متام 
يتخري احلاج بني البقاء فيها من الغروب 
منتصف  قبيل  من  أو  الليل  منتصف  إىل 

الليل إىل طلوع الفجر.
13ـ رمي الجمرات الثالث: 

ويف  عشر،  والثاني  عشر  احلادي  يومي 
بعض احلاالت اليوم الثالث عشر أيضًا.

الثالث  اجلمار  من  ترمى كل مجرة   �
اجلمرة  التوالي:  وعلى  حصيات  سبع 
الصغرى، ثم اجلمرة الوسطى، ثم مجرة 

العقبة.
ما  الثالث  اجلمار  رمي  يف  يشرتط   �

ُذكر يف رمي مجرة العقبة.
إذا انتهى احلاج من هذه األعمال كلها 
وعاد كما  احلج  أعمال  من  انتهى  فقد 
ولدته أمه إن شاء اهلل نقيًا طاهرًا فهنيئًا 

له.
مالحظتان هامتان: 

الشرعية  احلدود  من  التأكد  جيب   -1
أو  الوقوف  عند  ومنى  ومزدلفة  لعرفات 

املبيت فيها. 
اليوم  زوال  بعد  منى  من  النفر  2- جيب 

الثاني عشر وقبل الغروب.

مــن  الحــاج  انتهــى  إذا 

أعمالــه عــاد كمــا ولدتــه أمــه 

ــه ــًا ل ــرًا فهنيئ ــًا طاه نقي
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قال أمير المؤمنين : )دوام الذكر ينير القلب والفكر(

قوله تعاىل:
اِهُلوَن َقاُلوا َساَلمًا﴾  ﴿َوِإَذا َخاَطَبُهُم اجْلَ

سورة الفرقان:63

ال يزال الكالم يف ذكر  اآليات اليت 
املؤمنني،  تتحدث عن حماسن خصال 
وقد وصل الكالم بنا إىل  قوله تعاىل: 
على  ميشون  الذين  الرمحن  وعباد 
اجلاهلون  خاطبهم  وإذا  هونا  األرض 
اآلية  وصفتهم  وقد   سالما قالوا 

بوصفني من أوصافهم:
أحدهما: ما اشتمل عليه قوله: 

الذين ميشون على األرض هونا وقد 
حتدثنا عنه يف العدد السابق.

وثانيهما: ما اشتمل عليه قوله : 
وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما

أي إذا خاطبهم اجلاهلون خطابًا ناشئًا 
أو  كهزئهم  وسفاهتهم،  جهلهم  عن 
يكره  باهلوى مما  أو جداهلم  شتمهم 
أو يثقل عليهم،  الناس  به  أن خياطب 
سال  هو  مبا  جييبوهم  املؤمنني  فإن 
سالمًا  قواًل  هلم  ويقولون  القول،  من 

خاليًا عن اللغو واإلثم، قال تعاىل: ال 
يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال 

سالما سالماالواقعة: 26. امليزان 239/15
باجلهل،  اجلهل  يقابلون  ال  فاملؤمنون 
ويعرضون  اجلاهلني  يتجاهلون  بل 
وترفعًا عما  بشأنهم،  استخفافًا  عنهم 
أن  ينقل  الكريم،  بالرجل  يليق  ال 
عنه،  فأعرض  حكيمًا  شتم  سفيهًا 
وحني قيل للحكيم: ِلَ ال تبالي؟ قال: 
البالبل.  تغريد  الغراب  من  أتوقع  ال 
التفسري املبني 477، فاملؤمن إذا مسع كلمة 

السوء جتاهلها حتى كأنه ل يسمعها 
وهذا  غريه،  بها  املقصود  كأن  أو 
تعاىل:  بقوله  املراد  اهلجر اجلميل  هو 
واْهُجْرُهْم  َيُقوُلوَن  ما  َعلى  واْصرِبْ 
من  وليس   ،10 املزمل:   ياًل مَجِ َهْجرًا 
إمنا  السفيه  عن  اإلعراض  أن  شك 
تردعه وإال وجب  حيسن حيث ال قوة 
 تأديبه، وال بد من تقييد اآلية بذلك.

الكاشف ج5 ص482 . 

: ُخُلق األنبياء
اآلداب  من  اجلاهلني  عن  اإلعراض 
معاشرتهم  يف   األنبياء عند  البارزة 
وحماورتهم مع الناس، وهذا ما يظهر 
بشكل جلّي يف االحتجاجات املنقولة 
عنهم يف القرآن الكريم مع الكفار، 
املؤمنني  بها  حاوروا  اليت  واحملاورات 
من  ُحكي  فيما  ال جند  فإننا  منهم، 
واجلهلة  العتاة  مع  أقواهلم  شذرات 
أو  أن خياطبوهم بشيء مما يسوؤهم 
شتم أو إهانة أو ازدراء، وقد نال منهم 
واالستهزاء  والطعن  بالشتم  املخالفون 
والسخرية كل منال فلم جييبوهم إال 
بأحسن القول وأنصح الوعظ ُمعرضني 
اجلاهلون  خاطبهم  وإذا  بسالم  عنهم 

قالوا سالمًا.امليزان ج6ص297
إعراض مع العظمة

هذا  أن  واضحًا  يكون  أن  ينبغي 
على  والصرب  اجلاهلني  عن  اإلعراض 
سفاهاتهم الذي يتصف به املؤمنون ل 

املؤمن��ون ال جيهلون
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قال أمير المؤمنين : )دواء النفس الصوم عن الهوى والحمية عن لذات الدنيا(
يكن ناشئًا عن ضعفهم وإمنا هو عالمة 
والسالم  بالعظمة،  املقرتنة  الالمباالة 
حيال  باملثل  املقابلة  عدم  على  دليل 
اجلهلة احلمقى، سالم الوداع ألقواهلم 
غري املرتوية، ليس سالم التحية الذي 
الصداقة. ورابطة  احملبة  عالمة   هو 

هو  الذي  السالم  أنه  واخلالصة، 
نعم  والعظمة،  والصرب  احللم  عالمة 
عظمة  مظاهر  من  اآلخر  املظهر 
وسعة  التحّمل  هو  الروحية،  املؤمنني 
الصدر اللذين بدونهما سوف ال يطوي 
هذا  هلل"  "العبودية  طريق  إنسان  أي 
بالعقبات،  املمتلئ  الصعب  الطريق 
يكثر  اليت  اجملتمعات  يف  خصوصًا 

فيها الفاسدون واجلهلة. األمثل ج11ص306
المؤمن يهتم بمعالي األمور:

إن اهلل تعاىل يريد من املؤمن أن يكون 
األمور ال بسفاسفها،  متعلًِّقا بكرائم 
األمور  معالَي  حُيبُّ  تعاىل  اهلل  فإن 
اإلنساُن  وهذا  سفاسفها،  ويكره 
أنه ال يسمح  الذي هو عبٌد هلل كما 
وأن  يستهلكه  أن  الدنيا  من  لشيء 
يلغَي سرَّ وجوده وأن حيجبه عن هدفه 
الذي ُخِلق له، أيًضا ال يسمح إلنساٍن 
ه  ساقٍط جاهل غارق يف شهوته أن جُيرَّ
دائمًا  فالعظماُء  جانبية،  معركٍة  إىل 
والناس  الفعل  ردود  على  يعتمدون  ال 
الذين هم يف املستوى األدنى يعتمدون 
إنسان  فأيُّ  الفعل،  وردِّ  الفعل  على 
جيرُّه إىل معركة جانبية ويشغله بها، 
ط والذي  الذي خُيطِّ و لكْن اإلنسان 
يسمح  ال  حنوه  ويسعى  هدَفه  يعرف 
لكائن من كان أن جيرَّه إىل معركة 

جانبية وينحرف مينًة وال يسرًة. 
إن  قال:   اهلل رسول  أن  ويروى 
ومعالي  الكرم  حيب  كريم  اهلل 
 سفسافها  � يكره   � ويبغض  األمور 

املستدرك،احلاكم النيسابوري :47/1 

إعراض مع إشفاق:
وال  اجلاهل  ميارون  ال  املؤمنون 
ال  اليت  احلجة  تلو  باحلجة  يقارعونه 
يرفقون  بل  وفهمها،  يستطيع هضمها 
به ويقدرون مبلغ علمه ومستوى جهله 
يثقل  ما  ُيسمعونه  وال  حباله  ويرأفون 
مما  شعوره  جترح  كلمات  من  عليه 
لغروره  أهلها ويستحّقها  هي فيه وهو 
وتبّلد ذهنه إذ وضع نفسه الوضيعة يف 
غري موضعها، بل راح يتعاىل عليهم عند 

خماطبتهم، ويراهم دونه يف املستوى.
نعم، فإذا كانت هذه حقيقة ماثلة يف 
أغلب النفوس، وهي كذلك، فلماذا ال 
يرفق العال باجلاهل، واألعلم باملتعلم، 
اليت  املواضع  يف  سالمًا،  له:  ويقول 
للزمن  ويرتك  اجلاهل،  فيها  يتطاول 
إقناعه، وللمراحل اليت يلزم طّيها حتى 
يبلغ الفهم ويبلغ التواضع للحقيقة اليت 

يراد له الوصول إىل فهمها وبلوغها.
النفوس  بهذه  ويرأف  يتلطف  ل  ومن 
ول  والغرور،  اجلهل  بداء  املريضة 
فليس  والسماحة  الرفق  بدواء  يداوها 
يف  األمور  يضع  الذي  باحلكيم  هو 
حملها، كما هو ليس أهاًل بأن ينسب 
إىل الرمحن بالعبودية وعباد الرمحن 
وإذا  هونا  األرض  على  ميشون  الذين 
 سالما قالوا  اجلاهلون  خاطبهم 

الفرقان:63

َسالًما َسالًما !
اخلليفة  املهدي،  بن  إبراهيُم  كاَن 
العّباسي، املكّنى بأبي إسحاق َشديَد 
 ،ااِلحِنراِف َعن َعِليِّ بِن أبي طاِلب
يِف  َعِليًّا  َرأى  أنَُّه  َيوًما  امَلأموَن  َث  َفَحدَّ
أنَُّه  َفَأخرَبَُه  أنَت؟  َمن  َلُه:  َفقاَل  النَّوِم، 
َحّتى  َفَمَشينا  طاِلب،  أبي  ابُن  َعِليُّ 
ُمي ِلُعبوِرها  ِجئنا َقنَطَرًة، َفَذَهَب َيَتَقدَّ
َرُجٌل  أنَت  ا  إمنَّ َلُه:  وُقلُت  َفَأمَسكُتُه، 
عي هَذا اأَلمَر ِبِإمَرة وحَنُن أَحقُّ ِبِه  َتدَّ
َبالَغًة  اجَلواِب  يِف  َلُه  َرأيُت  َفما  ِمنَك! 

َكما يوَصُف َعنُه.
ما  َفقاَل:  َلَك؟  قاَل  َشئ  وأيُّ  َفقاَل: 

زاَدني َعلى أن قاَل: َسالًما َسالًما!
َفقاَل َلُه امَلأموُن: َقد َواهلِل أجاَبَك أبَلَغ 

َجواب.
قاَل: وَكيَف؟!

جُياَوُب  ال  جاِهٌل  أنََّك  َفَك  َعرَّ قاَل: 
ِمثُلَك، قاَل اهلُل عّز وجّل: َوإَذا َخاَطَبُهُم 

.اِهُلوَن َقاُلوْا َسَلًما اجْلَ
ثَك  َفَخِجَل إبراهيُم، وقاَل: َليَتي َل ُأَحدِّ

ِبهَذا احَلديِث.املناقب البن شهرآشوب: 270/3

كلمة  مسع  إذا  فاملؤمن 

مل  كأنه  حتى  جتاهلها  السوء 

هبا  املقصود  كأن  أو  يسمعها 

غريه، وهذا هو اهلجر اجلميل 

واصِْبرْ  تعاىل:  بقوله  املراد 

واهْجُرْهُمْ  يَُقوُلونَ  ما  عَلى 

املزمل:10 هَجْرًا جَمِيالً
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قال أمير المؤمنين : )داووا الغضب بالصمت والشهوة بالعقل(

على  أسس  مسجد  أول  هو  قباء  مسجد 
التقوى وأول مسجد بي يف اإلسالم، قال 
ُذوا  َ اهلل تعاىل يف سورة التوبة: َوالَِّذيَن اختَّ
املُْؤِمِننَي  َبنْيَ  َوَتْفِريًقا  ِضَراًرا  َمْسِجًدا 
َقْبُل  ِمْن  َوَرُسوَلُه  اهلَل  َحاَرَب  مِلَْن  َوإْرَصاًدا 
ْسَنى َواهلُل َيْشَهُد  َوَلَيْحِلُفنَّ إْن َأَرْدَنا إالَّ احْلُ
إنَُّهْم َلَكاِذُبوَن  اَل َتُقْم ِفيِه َأَبًدا مَلَْسِجٌد 
َأْن  َأَحقُّ  َيْوٍم  َأوَِّل  ِمْن  التَّْقَوى  َعَلى  َس  ُأسِّ
َيَتَطهَُّروا  أْن  بُّوَن  حُيِ ِرَجاُل  ِفيِه  ِفيِه  َتُقوَم 
.  )108  -  107 التوبة:   املَُتَطهِِّريَن حُيِبُّ   َواهلُل 

به صلى  بدأ  أول عمل  أن  املالحظ:  من 
اهلل عليه وآله يف املدينة هو بناء املسجد. 
وهو عمل له داللته وأهميته البالغة، وذلك 
مهاجرين  فئتني:  كانوا  املسلمني  ألن 
من  كل  ظروف  وختتلف  وأنصارا، 
واملعنوية،  النفسية،  وأوضاعها  الفئتني، 
واملعيشية، وغري ذلك عن الفئة األخرى، 
واملهاجرون أيضا كانوا من قبائل شّتى، 
ومستويات خمتلفة: فكريا، واجتماعيا، 
يف  وخيتلفون  كما  ومعنويا،  ماديا، 
مشاعرهم،  ويف  وتطلعاتهم،  طموحاتهم، 
ويف عالقاتهم، ثم يف نظرة الناس إليهم، 

ومواقفهم منهم، وتعاملهم معهم، إىل غري 
ذلك من وجوه التباين واالختالف. 

وأصبحوا  أوطانهم  اجلميع  ترك  وقد 
ذلك  إىل غري  وبال مسكن،  أموال،  بال 
مما هو معلوم، وكذلك األنصار، فإنهم 
تزل  ل  متنافستني،  فئتني  كانوا  أيضا 
وساق  وقدم  على  قائمة  بينهما  احلرب 
  الني  أراد  وقد  قريب،  عهد  إىل 
اإلسالم  بوتقة  يف  اجلميع  ينصهر  أن 
توادهم  الواحد، يف  ليصبحوا كاجلسد 
وأن  ذلك،  وتعاونهم، وغري  ترامحهم  ويف 
وحركتهم،  وأهدافهم،  جهودهم  تتوحد 
ومواقفهم، األمر الذي يؤكد احلاجة إىل 
وخلقية، وفكرية  نفسية،  وتربية  إعداد 
تتعايش  الفئات، لتستطيع أن  لكل هذه 
البعض، ولتكون يف مستوى  مع بعضها 
املسؤولية، اليت يؤهلها هلا يف عملية بناء 
هو  الذي  املتماسك  املتكافل  للمجتمع 
واحد  رب  هلا  اليت  الواحدة  األمة  نواة 
وليصبح  واحد.  ومصري  واحد،  وهدف 
مسؤولية  على حتمل  قادرا  اجملتمع  هذا 
حينما  عنها،  والدفاع  الرسالة،  محاية 

اليهود يف  يواجه حتدي  أن  عليه  يفرض 
املدينة، والعرب واملشركني، بل والعال 
الطاقات  كل  تنصهر  أن  البد  بأسره، 
والقدرات الفكرية واملادية وغريها هلذا 
اجملتمع يف سبيل خدمة اهلدف الرسالة. 
حتقيق  فيه  ميكن  الذي  هو  واملسجد 
حمل  جمرد  يكن  ل  إذ  ذلك،  كل 
للعبادة فقط ال غري، بل كان هو الوسيلة 
نقل:  إن ل  الفكري،  للتثقيف  الفضلى 
إنه ال يزال حتى اآلن أفضل وسيلة لوحدة 
يفرتض  حينما  والرأي،  والفكر  الثقافة 
فيها أن تكون من مصدر واحد، وختدم 
هدفا واحدا يف مجيع مراحل احلياة، مع 

الشعور بالقدسية، واالرتباط باهلل تعاىل.
 موقع املسجد:

 من  الني  مدينة  بقرب  وقباء موضع 
جهة اجلنوب حنو ميلني، وهو بضم القاف 
يقصر وميد، ويصرف وال يصرف. املصباح 
املسجد  بي  وفيها  ص489،  ج2  للفيومي  املنري 
ومنارة،  حمراب  وله  امسه،  منها  وأخذ 
ومنرب رخامي، وفيه بئر تنسب ألبي أيوب 
األنصاري، وفيه ُمصّلى الني، وكان 

مسجد قباء 
                                                أول مسجد بين يف اإلسالم
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قال أمير المؤمنين : )داووا الفقر بالصدقة والبذل(
  فيه مربك الناقة، وأول ما نزل الني
يف قبا حني هاجر من مّكة إىل املدينة 
وبقي يف قبا عشرين ليلة ينتظر قدوم ابن 
  عّمه أمري املؤمنني على بن أبي طالب
ومدة بقائه  يف قبا كان يصّلي قصرًا.

قال  والدعاء  فيه  الة  الصَّ ويستحب 
ِمْن  التَّْقَوى  َعَلى  َس  ُأسِّ مَلَْسِجٌد  تعاىل: 
ِرَجاُل  ِفيِه  ِفيِه  َتُقوَم  َأْن  َأَحقُّ  َيْوٍم  َأوَِّل 
بُّوَن أْن َيَتَطهَُّروا َواهلُل حُيِبُّ املَُتَطهِِّريَن  حُيِ

التوبة:108-107.
تاريخ إنشاء املسجد:

ملا مسع املسلمون يف املدينة املنورة خبروج 
رسول اهلل  من مكة املكرمة، كانوا 
خيرجون كل يوم إىل احلرة أول النهار، 

الشمس،  حر  إال  يردهم  فما  فينتظرونه 
وملا وصل رسول اهلل  قرية قبا يف شهر 
عوف  بن  عمرو  بي  يف  نزل  األول  ربيع 
له  وكان  اهلدم  بن  كلثوم  على  بقبا 
امِلرَبد: كل شيء  )قال األصمعي:  مربد 
حرزت فيه اإلبل والغنم، وهلذا قيل: مربد 
مربد  مسي  وبه  املدينة،  يف  الذي  الِنَعم 
البصرة. لسان العرب البن منظور: ج3، فصل الراء(، 
فأخذه منه رسول اهلل  وأسس مسجد 
قبا، وهو أول مسجد أسس على التقوى، 
وكان  ينقل بنفسه احلجر والصخر 

والرتاب مع صحابته.
ويف قبال هذا املسجد قام املنافقون ببناء 

مسجد آخر، ودعوا رسول اهلل  ليصلي 
  الني  حيذر    جربيل  فنزل  فيه، 
هذه  عليه  ويقرأ  كيدهم،  ومن  منهم 
َس  ُأسِّ مَلَْسِجٌد  َأَبدًا  ِفيِه  َتُقْم  اَل  اآليات: 
بأنه  عنه  القرآن  وعرّب   ....التَّْقَوى َعَلى 
بهدمه    الني  فأمر  ضرار؛  مسجد 

وإحراقه.
ويبدو أن صاحب الفكرة، واملباشر أوال 
يف وضع املسجد هو عمار بن ياسر، ويبدو 
أيضا أن بعض النساء قد شاركن يف بناء 
مسجد قباء، فعن ابن أبي أوفى ملا توفيت 
يف  وارغبوا  امحلوها  يقول:  جعل  امرأته 
ومواليها   - حتمل  كانت  فإنها  محلها، 
- بالليل حجارة املسجد الذي أسس على 

حجرين  بالنهار  حنمل  وكنا  التقوى، 
أبا  أمر  قد    أنه  ورد:  وقد  حجرين 
بكر بان يركب الناقة، ويسري بها ليخط 
املسجد على ما تدور عليه، فلم تنبعث به، 
عليا،  فامر  يفعل،  فلم  بذلك  عمر  فأمر 
املسجد  فأسس  به،  ودارت  به،  فانبعثت 
على حسب ما دارت عليه، وقال: إنها 
مأمورة. الصحيح من سرية الني األعظم / السيد جعفر 

مرتضى/ج4ص229-231 بتصرف يسري.
مراحل جتديد بناء املسجد: 

اهتم املسلمون مبسجد قباء خالل العصور 
املاضية فجدده عثمان بن عفان، ثم عمر 
بن عبد العزيز الذي بالغ يف تنميقه وجعل 

له رحبة وأروقة، ومئذنة وهي أول مئذنة 
تقام فيه، ويف سنة 435ه� جدده أبو يعلى 
مجال  جدده  555ه�  سنة  ويف  احلسيي، 

الدين األصفهاني. 
مت جتديده  أيضا  املتوسطة  العصور  ويف 
سنة  منارته  سقطت  فقد  متعددة  مرات 
سنة  قايتباي  السلطان  فجددها  877ه� 
881ه� مع عمارة املسجد النبوي، وهكذا 
حتى وصل األمر إىل الدولة العثمانية فقد 
ذكر أن السلطان حممود خان العثماني 
جدده سنة 1240ه� وتكرر جتديده مرات 
السلطان  زمن  آخرها يف  متعددة  كان 

عبد اجمليد.
قباء  مسجد  لقي  االخرية   العصور  ويف 
جدرانه  وجددت  فرمم  كبرية  عناية 
اخلارجية، وزيد فيه من اجلهة الشمالية 
فهد  أمر  1405ه�  عام  ويف  1388ه�،  سنة 
ومضاعفة  بنائه  بإعادة  العزيز  عبد  بن 
مساحته عدة أضعاف مع احملافظة على 
معامله الرتاثية بدقة، فهدم املبنى القديم 
من  اجملاورة  األراضي  من  قطع  وضمت 
جهاته األربع إىل املبنى اجلديد، وامتدت 
القديم  بالتصميم  بناؤه  وأعيد  التوسعة 
نفسه، ولكن جعلت له أربع مآذن عوًضا 

عن مئذنته الوحيدة القدمية
فضل املسجد:

مسجد  يف  )الصالة   : اهلل  رسول  عن 
: من خرج حتى  وعنه  قباء كعمرة، 
يأتي هذا املسجد - مسجد قباء - فصلى 
فيه كان له عدل عمرة، وعنه : من 
توضأ فأسبغ الوضوء، ثم عمد إىل مسجد 
قباء ال يريد غريه ول حيمله على الغدو 
إال الصالة يف مسجد قباء فصلى فيه أربع 
ركعات يقرأ يف كل ركعة بأم القرآن 
كان له مثل أجر املعتمر إىل بيت اهلل(، 

الغدير لالميي:163، عن جممع الزوائد للهثيمي: ص11.

 :عن عقبة بن خالد: سألت أبا عبد اهلل
إّنا نأتي املساجد اليت حول املدينة فبأيها 
أبدأ؟ فقال: )ابدأ بقباء فصّل فيه وأكثر، 
  فإنه أول مسجد صّلى فيه رسول اهلل

يف هذه العرصة(. حبار االنوار : ج19,ص120. 



لم
ك

 ال
سن

حما

لم
ك

 ال
سن

حما

1213 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )15(  لشهر ذي احلجة  1435 هـبيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )15(  لشهر ذي احلجة  1435 هـ

قال أمير المؤمنين : )دعاكم ربكم فنفرتم ووليتم ودعاكم الشيطان فاستجبتم وأقبلتم(

َعْبِد  َأِبي  َعْن  ِغَياٍث  ْبِن  َحْفِص  َعْن   -1
اهلل َقاَل: )َقاَل َيا َحْفُص ُيْغَفُر ِلْلَجاِهِل 
َذْنٌب  ِلْلَعاِلِ  ُيْغَفَر  َأْن  َقْبَل  َذْنبًا  َسْبُعوَن 

َواِحٌد(.
حّق  يف  املساهلة  تقع  قد  بأّنه   أخرب
العال،  دون  احلساب  يوم  اجلاهل 
واملقصود أّنه يغفر للجاهل ذنوب كثرية 
قبل أن يغفر للعال ذنب واحد، فإن ذنب 
العال يف مقابل ذنوب كثرية من اجلاهل 
آثاره  وعظمة  سببه  لقّوة  مبراتب  أعظم 

وذلك:
أواًل: ألّن ذنبه منبعث بعد املعرفة والتدين 
سبحانه  هلل  وإطاعته  انقياده  وكمال 
على  واخليالّية  الوهمّية  األسباب  فتغلب 
بالقبح  العاملة  العاقلة  النظرية  قّوته 
ذنبه  فسبب  بصريتها،  وتعمى  والشناعة، 
أعظم من سبب ذنب اجلاهل، إذ اجلاهل 

يكفيه أدنى سبب لعدم املعارف.
خمالفة  وهو   - ذنبه  أثر  ألّن  وثانيًا: 
وقدرته  بصفاته  عنده  املعروف  الباري 
جبميع  وعلمه  وغضبه،  وغلبته  وجربوته 
ذلك  غري  إىل  وجزئّيها  كّلّيها  املعلومات 
ذنب  أثر  من  أعظم   - آثاره سبحانه  من 
مثل  سبحانه  يعرفه  ل  ألّنه  اجلاهل، 

معرفة العال، وإمّنا مسع شيئًا ول يعرف 
حقيقته، وإذا تفاوتت األسباب واآلثار قّوًة 
وضعفًا تفاوتت األفعال أيضًا لذلك فبهذا 
ذنوبًا كثرية  يقابل  العال  ذنب  االعتبار 

من اجلاهل.
َعْبِد  َأُبو  َقاَل  َقاَل:  اإِلْسَناِد  وِبَهَذا   -2
اهلل: )َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلى َنِبيَِّنا 
ْوِء  السَّ ِلْلُعَلَماِء  َوْيٌل  اَلُم  السَّ وَعَلْيه  وآِله 

ى َعَلْيِهُم النَّاُر(. َكْيَف َتَلظَّ
لزيد  ويل  تقول:  عذاب،  كلمة  الويل: 
ووياًل لزيد بالرفع والنصب، فالرفع على 
الفعل،  إضمار  على  والنصب  االبتداء 
وقيل: الويل واد يف جهّنم لو ُأرسلت فيه 
بالفتح  والسوء  حّره،  من  ملاعت  اجلبال 
نقيض  سوءًا  يسوؤه  ساءه  يقال:  مصدر 
سّره، وبالضّم االسم تقول: هذا رجل سوء 
والالم  األلف  عليه  تدخل  ثّم  باإلضافة، 

وتقول: هذا رجل السوء.
اّتصافهم  باعتبار  العلماء  ذّم  واملقصود 

بالسوء ال باعتبار علمهم به، فليتأّمل.
النار؟(  عليهم  تلّظى  )كيف   :وقوله
النار؟  عليهم  وتلتهب  تضطرم  أي كيف 
وتلّظى أصله تتلّظى حذفت إحدى التاَءين 
للتخفيف من لظى، وهو اسم النار، واسم 

من أمساء جهّنم أيضًا، ال ينصرف للعلمّية 
والتأنيث، و)كيف( ليس لالستعالم عن 
وفظاعتها  بشناعتها  لإلعالم  بل  حاهلم، 

وشدائدها، حبيث ال ميكن تصّورها.
معناها  بالنار  املراد  أّن  الظاهر  ثّم 
أل  نار  بها  يراد  أن  وميكن  احلقيقي، 
الفراق بعد املفارقة عن الدنيا وانكشاف 
االستعارة  سبيل  على  وآثاره  السوء  قبح 
باب  من  األل  ألّن  والرتشيح،  التحقيقية 
أقوى  اإلدراك  كان  وكّلما  اإلدراك، 
يف  ريب  وال  األل كذلك،  وأشّد كان 
أّن إدراك العال لشدائد الفراق أقوى من 
التهاب  إدراك اجلاهل هلا، فلذلك كان 
منه  وأشّد  أعظم  العال  على  الفراق  نار 

على اجلاهل.
َأَبا  ْعُت  مَسِ َقاَل  َدرَّاٍج  ْبِن  يِل  مَجِ َعْن   -  3
َعْبِد اهلل َيُقوُل: )ِإَذا َبَلَغِت النَّْفُس َهاُهَنا 
وَأَشاَر ِبَيِده ِإىَل َحْلِقه َلْ َيُكْن ِلْلَعاِلِ َتْوَبٌة 
َا التَّْوَبُة َعَلى اهلل ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن  ُثمَّ َقَرَأ ِإمنَّ

 .)هاَلٍة وَء جِبَ السُّ
 قوله: )إذا بلغت النفس هاهنا( النفس 
بالتحريك واحد األنفاس، وهو ما خيرج 
وبالتسكني  التنّفس،  حال  احلّي  من 

الروح، وكالهما مناسب.

ِة َعَلى اْلَعاِلِم وَتْشِديِد اأَلْمِر َعَلْيه ُلُزوِم اْلُحجَّ
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قال أمير المؤمنين : )دعتكم الدنيا إلى محل الفناء وقرارة الشقاء والبالء والعناء فأطعتم وبادرتم وأسرعتم(
ثم قال: )وأشار بيده إىل حلقه( يعي 
قبل معاينة عال الغيب قريبًا من انقطاع 

زمان التكليف مّتصاًل به.
ثم قال: )ل يكن للعال توبة( لتشديد 
األمر عليه وعدم املساحمة معه يف كثري 
من األمور وقبول توبته يف هذا الوقت من 
مجلتها، ويدّل على هذا التفصيل ما رواه 
زرارة، عن أبي جعفر قال: )إذا بلغت 
 - حلقه  إىل  بيده  وأهوى   - هذه  النفس 
للجاهل  وكانت  توبة،  للعال  يكن  ل 
توبة(، ويبعد أن يراد بالعال العال مبوته 
وباجلاهل اجلاهل به، كما زعم، وقيل: 
الفرق بينهما أّن ذنوب العال أمور باطنية 
وصفات قلبية وملكات ردّية نفسانّية ال 
النفس دفعة يف مثل  ميكن حموها عن 
مرور  من  بّد  ال  بل  القليل،  الزمان  هذا 
زمان يتبّدل سّيئاته إىل احلسنات، خبالف 
ذنوب اجلاهل الناقص فإّنها من األعمال 
اخلارجة  النفسانية  واألحوال  البدنّية 
الروح فيمكن  وباطن  القلب  عن صميم 

حموها يف حلظة.
ِللَِّذيَن  اهلل  َعَلى  التَّْوَبُة  َا  ِإمنَّ  :قرأ ثّم 
َيُتوُبوَن  ُثمَّ  بعده   هاَلٍة جِبَ وَء  السُّ َيْعَمُلوَن 
َعَلْيِهْم  اهلُل  َيُتوُب  َفُأْوَلِئَك  َقِريٍب  ِمْن 
قبول  يعي   َحِكيمًا َعِليمًا  اهلُل  َوَكاَن 
يعملون  للذين  اهلل  على  واجب  التوبة 
باجلهالة  متلّبسني  أو  جاهلني  السّيئات 
ثّم يتوبون من زمان قريب بزمان حضور 
املوت ومعاينة أمر اآلخرة. ثّم أّكد ذلك 
احلكم وأخرب بالوفاء بوعده املستفاد من 
َيُتوُب  )َفُأْوَلِئَك  فقال:  التَّْوَبُة(  َا  )ِإمنَّ قوله: 
اهلُل  )َوَكاَن  توبتهم  قبل  أي  َعَلْيِهْم(  اهلُل 
ال  )َحِكيمًا(  بالتوبة  بإخالصهم  َعِليمًا( 

يعّذب التائب.
فإّنه  هاَلٍة(  )جِبَ قوله:  يف  واالستشهاد 
التوبة يف هذا الوقت  أّن قبول  يفهم منه 
العال،  دون  للجاهل  املوت  من  القريب 
وإاّل ملا كان لذكر اجلهالة فائدة، وأّما 
قبول التوبة قبل هذا الوقت فغري خمتّص 
من  قبوهلا  على  األدّلة  لقيام  باجلاهل 

العال أيضًا فتأّمل.
4 - َعْن َأِبي َبِصرٍي َعْن َأِبي َجْعَفٍر يِف 
: َفُكْبِكُبوا ِفيها ُهْم  َقْوِل اهلل َعزَّ وَجلَّ
َعْداًل  َوَصُفوا  َقْوٌم  )ُهْم  َقاَل:   واْلغاُووَن

ِبَأْلِسَنِتِهْم ُثمَّ َخاَلُفوه ِإىَل َغرْيِه(.
قوله يف قول اهلل عّز وجّل: َفُكْبِكُبوا 
كّبه  الصحاح:  يف   واْلغاُووَن ُهْم  ِفيها 
على  هو  فأكّب  صرعه،  أي  لوجهه، 
وجهه، وكبكبه، أي كّبه، ومنه قوله 
 .واْلغاُووَن ُهْم  ِفيها  َفُكْبِكُبوا  تعاىل: 
وقال القاضي: الكبكبة تكرير الكبِّ 
ُالقي يف النار  لتكرير معناه، كأّن من 
يف  يستقّر  حتى  ُأخرى  بعد  مّرة  منكّب 
اخلائبون  الضاّلون  أي  والغاوون  قعرها، 
عطف  واخليبة،  الضالل  وهو  الغّي  من 
لتأكيده  املّتصل  اجلمع  ضمري  على 

باملنفصل.

عداًل  وصفوا  قوم  )هم   :قال ثم 
قوم  املّتصل  اجلمع  أي ضمري  بألسنتهم( 
ولّذاتها  الدنيا  إىل  املائلني  العلماء  من 
الذين  وشهواتها  األّمارة  للنفس  والتابعني 
وشرائع  إهلّية  نواميس  أي  وصفوا عداًل، 
نبوية وبّينوه للناس بألسنتهم وهو العدل.

ُدوِن  ِمْن  َتْعُبُدوَن  َوَما  )ِإنَُّكْم   :ثم قال
وما  أن يكون  َجَهنََّم( جلواز  َحَصُب  اهلِل 
تعبدون أصنامًا آهلة ورد عليه: أنه ال منافاة 
على  اآلهلة  إطالق  ألّن  التفسريين;  بني 
واالنقياد  الطاعة  باعتبار  شرعًا  العلماء 
إىل  واالستماع  وأعماهلم  أفعاهلم  يف  هلم 
أقواهلم شائع، وقد دّل عليه قوله تعاىل: 
ِمْن  َأْرَبابًا  َوُرْهَباَنُهْم  َأْحَباَرُهْم  ُذوا  َ اختَّ

ُدوِن اهلِل، ودّلت عليه الروايات املعتربة.
ثّم  ثم قال: )ثّم خالفوه إىل غريه( أي 
قلوبهم  يف  استقراره  لعدم  العدل  خالفوا 
األّمارة  النفس  واّتبعوا  اجلور  إىل  ومالوا 

أشباه  وهؤالء  ومقتضياتها،  ومشتهياتها 
العلماء وليسوا مبّتصفني بالعلم واحلكمة 
حقيقًة; ألّن العلم مقرون بالعمل، ولذلك 
قال سقراط: )إذا أقبلت احلكمة خدمت 
خدمت  أدبرت  فإذا  العقول،  الشهوات 
العقول الشهوات(. وقال احملّقق الطوسي: 
)قد يصدر من بعٍض أقواٌل شبيهة بأقوال 
العلماء واحلكماء مع أّنه ليس بعال وال 
حكيم قطعًا; لعدم اّتصاف نفسه مبعنى 
العلم واحلكمة، فإّن من الناس من جيمع 
العلوم وحيفظها وحيفظ نكاتها  مسائل 
التقليد  بطريق  أخذها  اليت  ودقائقها 
ويؤّديها إىل غريه يف احملاورات واملناظرات 
على وجه يتعّجب منه املستمعون وحيملون 
ذلك على وفور علمه وكمال فضله وهو 
وفائدة  العلم  لثمرة  األمر  نفس  يف  فاقد 
احلكمة، أعي وثوق النفس وبرد اليقني 
وليس حاصل فوائده وخالصة عقائده إاّل 
التشّكك واحلرية، ومثله يف تقرير العلوم 
أفعال  حكاية  يف  احليوانات  بعض  مثل 
اإلنسان ومثل األطفال يف التشّبه بأفعال 
بأفعال  شبيهة  وآثاره  فأفعاله  البلغاء 
لقلوبهم  مباين  وقلبه  وآثارهم  العلماء 
هو  واحلكمة  العلم  مصدر  لكون  ثّم 
بينهم  االشتباه  يقع  الظواهر  دون  النفس 
وبني العال الرّباني وهو احلكيم العادل 
الذي أشرقت نفسه بإشراقات احلكمة 
الرّبانّية  العلوم  بأنوار  قلبه  وتنّور  اإلهلية 
ووقع التعديل يف قواه الظاهرية والباطنية 
وأقواله  وأحواله  أفعاله  يف  والتقويم 
بعضها  خيالف  ال  حبيث  منه  الصادرة 
الذي  وهو  باطنه  ظاهره  وطابق  بعضًا 
ينطق باحلّق ويعمل به ويدعو إليه، وأّما 
باحلكمة  ذهنه  تأّثر  فلعدم  به  املتشّبه 
وعدم انقياد قلبه للعلم صار عقله مغلوبًا 
إىل  الداعية  للنفس  الشهوات، خادمًا  يف 
اللذات فغاية هّمه الدنيا وما فيها ونهاية 
يظهر  مبا  الفانية  زخارفها  طلب  جهده 
إىل  حاله  وهكذا  وغريه،  الكمال  منه 
وقبح  أعماله  سوء  يف  فيغرق  ميوت  أن 
آثاره(. وما نقلناه منه )رمحه اهلل( أخذناه 
يف مواضع من كالمه، واهلل ولّي التوفيق 

وإليه هداية الطريق.

ُيْغَفُر لِْلَجاِهِل 
َسْبُعوَن َذْنباً َقْبَل 
َأْن ُيْغَفَر لِْلَعاِلِ 

َذْنٌب َواِحٌد
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قال أمير المؤمنين : )داللة حسن الورع عزوف النفس عن مذلة الطمع(

من األمور املهمة اليت البد لإلنسان املؤمن 
مسألة  هي  بها  وااللتزام  اإلميان  من 
صحة  يف  األهمية  من  هلا  ملا  اإلمامة، 
اعتقاد املسلم، فهي حتصنه من أن ميوت 

ميتة جاهلية
وقد كانت اإلمامة من املسائل اخلالفية 
 عند املتكلمني وأشّدها حّساسية وأهّمية،
 بل هي املسألة املتقّدمة على غريها بالزمان

واملرتبة، ولذا قالوا: )أعظم خالف بني األّمة 
خالف اإلمامة، إذ ما سّل سيف يف اإلسالم 
على قاعدة دينية مثل ما سّل على اإلمامة 
 يف كّل زمان(. الشهرستاني، امللل والنحل 1 / 24.

وجوب اإلمامة:
أن  إال  العظيم  االختالف  هذا  ومع 
املسلمني ل خيتلفوا يف أصل اإلمامة بل 
عليه  نّص  ما  وهذا  وجوبها،  اّتفقوا على 
قال  والسّنة،  الشيعة  من  العلماء  كبار 
ابن حزم: )اّتفق مجيع أهل السّنة ومجيع 
الشيعة  ومجيع  املعتزلة  ومجيع  املرجئة 
ومجيع اخلوارج على وجوب اإلمامة، وأّن 
إلمام  االنقياد  عليها  واجب  فرض  األّمة 
، ويسوسهم  عادل يقيم فيهم أحكام اهللَّ
بأحكام الشريعة اليت أتى بها رسول اهللَّ 
...( راجع الفصل يف امللل واألهواء والنحل ج4، ص87.

فكان  عشرية  اإلثنا  اإلمامية  أّما 
أّنها  جهة  من  اإلمامة  بأمر  اهتمامهم 
كما  الدين  أصول  صلب  من  عندهم 
عن  الروايات  يف  ورد  وقد  سيأتي، 
ُأسُّ  اإِلَماَمَة  ِإنَّ  اإلمامة:  يف   أئّمتهم
ِإنَّ  اِمي،  السَّ وَفْرُعه  النَّاِمي  اإِلْساَلِم 
املُْسِلِمنَي  وِنَظاُم  يِن  الدِّ ِزَماُم  اإِلَماَمَة 
 ،200/1 الكايف   املُْؤِمِنني وِعزُّ  ْنَيا  الدُّ وَصاَلُح 
يف    كلماتهم  ومن  األخبار:97،  معاني 
والزكاة  الصالة  متام  باإلمام  اإلمام: 
الفيء  وتوفري  واجلهاد،  واحلّج  والصيام 
والصدقات، وإمضاء احلدود واألحكام، 
الكايف 1/ 200، معاني   الثغور واألطراف ومنع 
مة احللَّي يف مقّدمة  األخبار: 97، وقال العالَّ
كتابه منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة: 
ومقالة  شريفة،  رسالة  فهذه  بعد،  )أّما 
يف  املطالب  أهّم  على  اشتملت  لطيفة، 
أحكام الدين، وأشرف مسائل املسلمني، 
وهي مسألة اإلمامة، اليت حيصل بسبب 
إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد 
أركان اإلميان املستحّق بسببه اخللود يف 
الرمحن(  غضب  من  والتخلَّص  اجلنان، 
أن  يثبت  هذا  ومن  ص27،  الكرامة:  منهاج 
إمجاعهم على وجوب اإلمامة مما ال ريب 

وتشخيص  تعيني  وإمنا اخلالف يف  فيه، 
اإلمام ويف خصوصيات أخرى.

تعريف اإلمامة:
وعظمتها  اإلمامة  أهّمية  إىل  يشري  ومّما 
يف  كتبهم  يف  جاء  ما  املسلمني  عند 
تعريفها، املّتفق عليه بينهم، قال القاضي 
عاّمة  رئاسة  اإلمامة  قوم:  )قال  اإلجيي: 
بالنبّوة،  ونقض  والدنيا..  الدين  أمور  يف 
واألوىل أن يقال: هي خالفة الرسول يف 
على  اّتباعه  جيب  حبيث  الدين،  إقامة 
كاّفة األّمة(املواقف ج3: 574. وقال التفتازاني 
� وهو من أبرز علماء العامة وكتابه هذا 
يدرس يف حوزاتهم �: )اإلمامة رئاسة عاّمة 
يف أمر الدين والدنيا خالفًة عن النّي..( 
يف  احللَّي  مة  العالَّ وقال  املقاصد272/2،  شرح 
تعريف اإلمامة: )اإلمامة رئاسة عاّمة يف 
أمور الدين والدنيا لشخص من األشخاص 
نيابة عن النّي ( الباب احلادي عشر، وقال 
شرحه  يف  السيوري  املقداد  الفاضل 
رئاسة  اإلمامة  املتقدم:  العالمة  لكالم 
لشخص  والدنيا  الدين  أمور  يف  عاّمة 
إنساني، وكونها � أي اإلمامة � لشخص 
إنساني، فيه إشارة إىل أمرين: أحدهما: 
إّن مستحّقها يكون شخصا معّينا معهودا 

اإلمامة
احللقة األوىل
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قال أمير المؤمنين : )داع دعا وراع رعا فاستجيبوا للداعي واتبعوا الراعي(
من اهللَّ تعاىل ورسوله، ال أّي شخص اّتفق. 
وثانيهما: إّنه ال جيوز أن يكون مستحّقها 

أكثر من واحد يف عصر واحد.
وهذا هو املهّم يف املقام، فإّن علماء الفريقني 
ذكر. مبا  اإلمامة  تعريف  على   مّتفقون 

ويف احلقيقة نود أن نشري إىل أن اإلمامة 
إدارة  يتوىل  َمن  على  معناها  يقتصر  ال 
اجملتمع  إدارة  يتوىل  أو  املسلمني،  أمور 
والذب  الدين  بيان  جهة  من  سواء كان 
إن  بل  غريها،  أو  األحكام  ونشر  عنه 
لإلمامة مفهوما أوسع وأكرب، فهي تعترب 
والسماء،  األرض  بني  االتصال  حمور 
فاإلمام ميثل الصلة الروحية واملعنوية 
 بني اخلالق وخملوقه، لذا كان األئمة
ميثلون  فهم  والرسالة،  للنبوة  امتدادا 
 ،االتصال الذي ل ينقطع بوفاة الني

وهم حجة اهلل تعاىل يف كل زمان.
المتحصل من معنى االمامة:

املناهج  حتقيق  مبعنى  فاإلمامة  وعليه 
الدينية مبا يف ذلك منهج احلكم باملعنى 
احلدود  وإجراء  للحكومة،  الواسع 
وأحكام اهلل، وتطبيق العدالة االجتماعية، 
وتربية األفراد يف حمتواهم الداخلي ويف 
املنزلة أمسى  وهذه  سلوكهم اخلارجي، 
منزلة  ألن  والرسالة،  النبوة  منزلة  من 
أوامر  النبوة والرسالة تقتصر على إبالغ 
اهلل، والبشارة واإلنذار أي إراءة الطريق، 
النبوة  مسؤوليات  فتشمل  اإلمامة  أما 
األحكام"  "إجراء  إىل  إضافة  والرسالة 
)من  وباطنيًا"  ظاهريًا  النفوس  "تربية  و 
كانوا  األنبياء  من  كثريًا  أن  الواضح 
ج1،  األمثل،  تفسري  اإلمامة(،  مبنزلة  يتمتعون 
وبني  والرسالة  النبوة  بني  والفرق  ص368. 
النبوة  مقام  يف  األنبياء  أن  هو  اإلمامة، 
ويبلغونها  اهلل  أوامر  يتلقون  والرسالة 
البشارة  أو  باإلنذار  مقرتنًا  إبالغًا  الناس 
فإنهم  اإلمامة  مرحلة  يف  أما  فقط، 
ينفذون هذا الربنامج اإلهلي، سواء كان 
هذا التنفيذ عن طريق تشكيل حكومة 
عادلة أو بدون ذلك، فهم يف هذه املرحلة 
ومنفذون  هلم،  ومعلمون  للناس،  مربون 
بيئة  والربامج يف سبيل إجياد  لألحكام 

طاهرة نزيهة إنسانية.
يف احلقيقة، إن مقام اإلمامة مقام تنفيذ 

كل اخلطط واألطروحات اإلهلية، وبتعبري 
واهلداية  املطلوب،  إىل  اإليصال  آخر: 
التشريعية والتكوينية، فاإلمام من هذه 
الناحية كالشمس اليت تنمي الكائنات 
احلية بأشعتها متاما. تفسري األمثل، ج10، وعن 
اهللَّ  َخصَّ  اإِلَماَمَة  ِإنَّ   :الرضا اإلمام 
َبْعَد   ِليَل اخْلَ ِإْبَراِهيَم  ِبَها  وَجلَّ  َعزَّ 
َفه  َثاِلَثًة وَفِضيَلًة َشرَّ َمْرَتَبًة  لَِّة  النُُّبوَِّة واخْلُ
الكايف،ج1.  الكليي،   ِذْكَره ِبَها  وَأَشاَد  ِبَها 

اإلمامة من أصول الدين:
أصول  من  اإلمامة  أّن  يتبنّي  سبق  ومما 
الدين وليست من الفروع، ألّنها نيابة عن 
النبّوة ومتعلَّقاتها.  النّي، فهي من شؤون 
اإلمامة،  يف  الشيعة  اعتقاد  هو  وهذا 
خبالف من عدها من فروع الدين، مضافا 
 :كقوله عليها،  اّتفقوا  أحاديث  إىل 
من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة 

جاهلية حبار االنوار ج8، ص12. وقد روي هذا 
املراد  لكن  خمتلفة،  بألفاظ  احلديث 
منها معنى واحد وهو ما دّل عليه اللفظ 
املذكور، فإّن هذا احلديث دليل صريح 
واالعتقاد  اإلمام،  معرفة  وجوب  على 
واالنقياد  طاعته  ووجوب  اإلهلّية،  بواليته 
له، وإّن اجلاهل به أو اجلاحد له ميوت 
على الكفر، كما هو حكم من كان 
النّي، ومن  نبّوة  بالنسبة إىل  كذلك 
األشاعرة،  بعض  عن  حكي  فقد  هنا، 
اإلمامية  موافقة  البيضاوي،  كالقاضي 

يف أّن اإلمامة أصل من أصول الدين. 

اإلمامة امتداد للنبوة:
)بعد ما ثبت أن اإلمامة هي رئاسة عامة 
امتداد  وأنها  والدنيا،  الدين  أمور  يف 
لعهده  وحفظ  املقدس  النبوي  للوجود 
برسالته، ميكننا  وقيام  ألمانته  ومحاية 
أن نقول إن كل ما صح أن يكون دلياًل 
على  دليال  يكون  أن  صح  النبوة  على 
الشاهد  يقوم  وبه  تعرف،  فبه  اإلمامة، 
دالئل  نفسها  هي  النبوة  فدالئل  عليها، 
هو  الذي  الوحي  نزول  خال  ما  اإلمامة 
بعد  األنبياء وحدهم، وال وحي  من شأن 
خامت األنبياء، باإلمجاع( حممد بن جرير الطربي 

) الشيعي( دالئل االمامة: ص17.
لماذا اإلمام:

تكون  األمم  بعض  أن  يشهد  التأريخ 
وأممه  العال  دول  بني  األول  الصف  يف 
والكفوءة،  العظيمة  قيادتها  بسبب 
يف  وتسقط  تنهار  األمة  نفس  ولكن 
القوى  لنفس  امتالكها  برغم  اهلاوية، 
كانت  إذا  األخرى،  واملصادر  البشرية 
أل  ثم  كفوءة،  وغري  ضعيفة  قيادتها 
يكن عرب اجلاهلية غارقني يف جهلهم 
وكانوا  واحنطاطهم،  وذلتهم  وفسادهم 
امتالكهم  عدم  بسبب  اآلكل،  نهشة 
ظهرت  إن  ما  ولكن  كفوء،  لقائد 
باهلادي  املتمثلة  الربانية  اإلهلية  القيادة 
طريق  القوم  نفس  سلك  حتى   حممد
العظمة والتكامل بسرعة كبرية حبيث 
دور  عن  يكشف  وهذا  العال،  أدهشوا 
الزمان ويف  الزمان وهذا  القائد يف ذلك 
للبشرية  كل زمان، طبعًا لقد جعل اهلل 
قائدًا إلنقاذ وهداية البشر يف كل عصر 
وزمان، حيث تقتضي حكمته أن ال تطبق 
السعادة إال مع وجود ضامن تنفيذي هلا، 
واملهم أن تتعرف اجملتمعات على قيادتها 
الضالني  القادة  شباك  يف  يقعوا  ال  وأن 
من  النجاة  تكون  حيث  والفاسدين، 
هي  وهذه  للغاية،  صعبا  أمرا  خمالبهم 
وجود  بضرورة  الشيعة  عقيدة  فلسفة 
إمام معصوم يف كل زمان، كما يقول 
اإلمام علي :اللهم بلى ال ختلوا األرض 
مشهورًا  ظاهرًا  إما  قائم هلل حبجة،  من 
وإما خائفًا مغمورًا، لئال تبطل حجج اهلل 

وبيناته نهج البالغة، ج4.

اإلِسْالَِم  ُأسُّ  اإلِمَامََة  إِنَّ 

إِنَّ  السَّامِي،  وَفرْعُه  النَّامِي 

ونَِظامُ  الدِّيِن  ِزمَامُ  اإلِمَامََة 

وعِزُّ  الدُّنْيَا  وصَالَحُ  الْمُسْلِمِنيَ 

الْمُؤْمِنِني
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قال أمير المؤمنين : )دار بالبالء محفوفة وبالغدر موصوفة ال تدوم أحوالها وال يسلم نزالها(

العظماء  حياة  من  كثرية  جوانب  هناك 
اليت تضئ حياة اإلنسان حيث يقتبس منها 
الفضائل  منها  ويستلهم  والعرب  الدروس 
ويتزود  احلياة،  مدى  على  دربه  له  فتنري 
منها مبا يقربه إىل اهلل عز وجل ورسوله 
وأهل بيته صلوات اهلل عليهم، ومسلم بن 
عقيل هو أحد العظماء الذي تربى ونشأ يف 
أحضان بيت طاهر واستلهم منه ما يقومه 
ألن يكون حمط ثقة أهل البيت حيث 
عرب عنه اإلمام احلسني حينما أرسله 
إىل الكوفة بعد توالي الكتب والرسائل 
إليه فكتب إليهم: )وإني باعث إليكم 
بييت(  أهل  من  وثقيت  عمي  وابن  أخي 
يسعنا  وال   39 2 - ص  ج   - املفيد  الشيخ   - اإلرشاد 

.حياته من  اجلوانب  بعض  ذكر   إال 
والدته ونشأته:

ولد  يف املدينة املنورة يف سنة 22ه� يف 
أكرم أصول وأطهرها، فوالده هو عقيل 
بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم، 
 ،وعمه أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
يف  الشهيد  الطيار  جعفر  اآلخر  وعمه 
وأمه  داود(،  ب�)أبو  يكنى  وكان  مؤتة، 
أم ولد )أي جارية( يقال هلا علية اشرتاها 

عقيل بن أبي طالب. مقاتل الطالبيني: ص52
 عاش ونشأ يف بيت علي بن أبي طالب
احلسن  اإلمامني  لولديه  مالزمًا  وكان 

أفراد  علوم  من  فاغرتف   واحلسني
بالدين  ومعرفتهم  الطاهر،  البيت  هذا 
وأحكامه، وتزود من ورعهم وخوفهم من 
بدأ  فهكذا  له،  وعبادتهم  وجل  عز  اهلل 
 املؤمنني ألمري  صهرًا  وكان  حياته، 
 حيث تزوج من رقية بنت أمري املؤمنني
املعروفة برقية الصغرى، فولدت له عبد 
اهلل �� والذي استشهد يف كربالء مع اإلمام 
برفقة  السالم حيث كان  احلسني عليه 
أمه �� كما تزوج مسلم بأم ولد فولدت له 
حممدًا الذي استشهد يف كربالء أيضًا. 

مقاتل الطالبيني: ص62

كما نقل الشيخ الصدوق يف أماليه قصة 
طفلني صغريين ملسلم بن عقيل ُأِسرا من 
أخذا  ثم   احلسني اإلمام  معسكر 
السجان  فأوصى  زياد  بن  اهلل  عبيد  إىل 
واملشرب  املأكل  يف  عليهما  بالتضييق 
فإذا  النهار  يصومان  فكانا  ذلك،  وغري 
من  قرصني  على  أفطرا  الليل  جّنهما 
شعري وكوز من املاء، ثم تذكر الرواية 
وهروبهما  السجن  من  كيفية خروجهما 
حتى إلقاء القبض عليهما ثم قتلهما بقطع 

رؤوسهما. األمالي: 19 ح2.
: صفاته

عرف  بقوة البدن والفتوة، كما جاء 
يف بعض كتب املناقب عن علي بن أمحد 

العاصمي... عن عمرو بن دينار قال: أرسل 
احلسني مسلم بن عقيل إىل الكوفة 
وكان مثل األسد، قال عمرو وغريه: لقد 
بيده،  الرجل  يأخذ  أنه  قوته  من  كان 
فريمي به فوق البيت. حبار األنوار: ج 44 - ص 354

ومما نقل عنه  أنه شارك يف معركة 
صفني سنة 37ه� ولبسالته وشجاعته جعله 
أمري املؤمنني على ميمنة العسكر مع 
احلسن واحلسني وعبد اهلل بن جعفر 
الطيار، بالرغم من أن عمر مسلم ل يبلغ 

آنذاك الثامنة عشر عامًا. 
 النقل سابقًا فقد كان وكما تقدم 
قال  اإلمام احلسني حيث  ثقة  موضع 
يف حقه حينما أرسله اىل الكوفة: )وإني 
باعث إليكم أخي وابن عمي وثقيت من 

أهل بييت(. 
لسيد  أخًا  عقيل  بن  مسلم  يكون  وأن 
وفضل  اختصاص  فهذا   الشهداء
يكون  رتبة  يبلغ  أن  وكذا  عظيم، 
فيها موضع ثقة اإلمام احلسني، فإن 
فرب  الصدق  مبجرد  تأتي  ال  الوثاقة 
صادق ولكنه بسيط فيخدع، وقد يكون 
الشخص صادقًا ولكنه ال يثبت وال يدقق 
فال ميكنك االعتماد عليه، أما مسلم بن 
فقد  االعتماد،  موضع  كان  فقد  عقيل 
كان عينا لإلمام احلسني وجاءت يف 
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قال أمير المؤمنين : )دار هانت على ربها فخلط حاللها بحرامها وخيرها بشرها وحلوها بمرها(
بعض  إىل  اإلشارة  عقيل  بن  مسلم  زيارة 
)أشهد  وهي:  لالعتماد  املوجبة  اجلهات 
لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة 
خللف الني املرسل والسبط املنتجب...(. 

كامل الزيارات: ص440

يقول،  فيما  إلمامه  مسّلما  كان  فقد 
ومن الشواهد اجللية على ذلك قصة ما 
جرى عليه يف بعثه إىل الكوفة من قبل 
سيد الشهداء سفريًا له، إذ أخذ معه 
فالتجأ  الطريق،  يف  وماتا  فتاها  دليلني 
إىل قرية يقال هلا "املضيق"، وكتب إىل 
سيد الشهداء ما حدث وأجابه أن 
يتحمل املهمة فسلم له وأذعن ألمره. اإلرشاد 

ج2 ص40، املناقب ج3 ص242
ومذعنًا  مطيعًا    كان  وهكذا 
ألمره مما يبني هذا عن نيته اخلالصة 
واملقرتنة باإلذعان حيث بذل ما جتهد به 
يراه  عما  الشهداء  سيد  إبالغ  يف  نفسه 
الرسائل  يف  كما  األمور،  ظواهر  من 
من   احلسني اإلمام  إىل  كتبها  اليت 
الكوفة، وكذلك حينما قّدر أن األفضل 
الطريق  من   احلسني اإلمام  يبتعد  أن 
العام حينما خرج من املدينة متوجهًا إىل 
املدينة  والي  من  يزيد  طلب  بعد  مكة 
ابن  )يا  له:  قال  إذ  منه،  له  البيعة  أخذ 
الطريق  لو عدلنا عن   بنت رسول اهلل
وسلكنا غري اجلادة كما فعل عبد اهلل 
بن الزبري كان عندي الرأي، فإنا خناف 
أن يلحقنا الطلب! فقال له احلسني: ال 
واهلل يا ابن عمي ال فارقت هذا الطريق 
أبدًا، أو أنظر إىل أبيات مكة أو يقضي 
الفتوح البن  ويرضى(.  ما حيب  ذلك  اهلل يف 

أعثم ج5 ص24.

فقهه وورعه:
وورعه  فقهه  على  اجللية  الشواهد  ومن 
عند  بالدم  املختلط  املاء  شربه  عدم 
قبل  من  وأسره  قتاله  بعد  فإنه  شهادته، 
العطش  أصابه  قد  زياد كان  ابن  أتباع 
ُقلة  رأى  القصر  إىل  وصل  فلما  الشديد 
مربدة موضوعة على الباب فقال أسقوني 
عمر  بن  مسلم  له  فقال  املاء،  هذا  من 
ما  أتراها  الباهلي:  مسلم  بن  قتيبة  وأبو 
أبردها؟ فواهلل ال تذوق منها قطرة واحدة 

حتى تذوق احلميم يف نار جهنم، فقال له 
مسلم بن عقيل: ويلك وألمك الثكل ما 
أجفاك وأفظك وأقسى قلبك، أنت يا بن 
باهلة أوىل باحلميم واخللود يف نار جهنم 

ثم جلس وتساند إىل احلائط.
بن  قدامة  أبو  فحدثي  أبو خمنف:  قال 
سعد أن عمرو بن حريث بعث غالمًا له 
فسقاه،  قلة  يف  مباء  فأتاه  سليمًا  يدعى 
قال وحدثي مدرك بن عمارة: أن عمارة 
فأتاه  يدعى نسيمًا  بعث غالمًا  بن عقبة 
مباء يف قلة عليها منديل وقدح معه فصب 
فيه املاء ثم سقاه فأخذ كلما شرب امتأل 
كثرة  من  يشرب  ال  فأخذ  دمًا  القدح 
يشرب  ذهب  ثانية  القدح  مال  فلما  الدم 

فسقطت ثنيتاه يف القدح فقال: احلمد هلل 
لو كان لي من الرزق املقسوم لشربته.

 مقاتل الطالبيني: ص66

ومن الشواهد على ورع مسلم حرصه على 
أداء َدينه يف اللحظات األخرية من عمره، 
ابن  أن  االصفهاني  الفرج  أبو  روى  فقد 
زياد حينما أخرب مسلمًا بقتله، قال مسلم: 
القوم، قال:  إذن أوصي إىل بعض  دعي 
أوص إىل من أحببت، فنظر ابن عقيل إىل 
القوم وهم جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن 
سعد، فقال: يا عمر إن بيي وبينك قربة 
دون هؤالء، وقد جيب عليك لقرابيت جنح 
حاجيت، وهي سر، فأبى أن ميكنه من 
زياد: ال  له عبيد اهلل بن  ذكرها، فقال 
متتنع من أن تنظر يف حاجة ابن عمك، 

ابن  إليهما  ينظر  حيث  وجلس  معه  فقام 
�� لعنه اهلل �� فقال له ابن عقيل: إن  زياد 
علّي بالكوفة دينًا استدنته مذ قدمتها، 
تقضيه عي حتى يأتيك من غليت باملدينة، 
فوارها،  زياد  ابن  من  فاطلبها  وجثيت 
وابعث إىل احلسني من يرده، فقال عمر 
البن زياد: أتدري ما قال؟ قال: اكتم ما 
قال:  لي؟  قال  ما  أتدري  قال:  لك،  قال 
قد  ولكن  األمني  خيون  ال  فإنه  هات، 
يؤمتن اخلائن، قال: كذا وكذا، قال: 
منه  مننعك  ولسنا  لك،  فهو  مالك  أما 
فاصنع فيه ما أحببت، وأما حسني فإنه 
إن ل يردنا ل نرده، وإن أرادنا ل نكّف 
عنه، وأما جثته فإنا ال نشّفعك فيها، فإنه 
ليس لذلك منا بأهل وقد خالفنا وحرص 

على هالكنا. مقاتل الطالبيني ص67
كرامتنا من اهلل الشهادة:

ليلة  انشغاله  مسلم  عبادة  أمثلة  ومن 
شهادته بالعبادة، حيث كان منقطعا يف 
وصهيلها،  اخليل  حوافر  إذ مسع  الدعاء 
فعّجل يف دعائه وأمته فلبس المته، وقال 
)يا أمة اهلل، قد أديت ما عليك  لطوعة: 
من اخلري، ولك نصيب من شفاعة رسول 
 وقد رأيت عمي أمري املؤمنني ،اهلل
يف املنام فقال لي: ستلحق بي غدًا(. كامل 

البهائي ج2 ص275، عنه منتهى اآلمال ج1 ص580

أن  أرادوا  ملا  أنه  أيضًا  الفرج  أبو  ويروي 
ليقتلوه،  القصر  أعلى  مبسلم  يصعدوا 
صعد وهو يستغفر اهلل ويصلي على الني 
حممد وعلى أنبيائه ورسله ومالئكته 
قوم  وبني  بيننا  احكم  اللهم  يقول:  وهو 
غّرونا وكادونا وخذلونا. مقاتل الطالبيني ص67

بالسيف  رأسه  بقطع  زياد  ابن  أمر  فقد 
 يف  وإحلاق رأسه جبسمه فاستشهد 
الكوفة يوم 9 ذو احلجة سنة 60ه� بعد 
يوم واحد من خروج اإلمام احلسني من 
مكة، فقتله بكري بن محران األمحري، 
ثم رميت جثته الطاهرة من أعلى القصر، 
ودفن بعد ذلك يف مشهده اجملاور ملسجد 

الكوفة.
فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم 

يبعث حيًا

وإني باعث إليكم 

عمي  وابن  أخي 

وثقيت من أهل بييت



ية
الم

س
ب إ

دا
آ

ية
الم

س
ب إ

دا
آ

1819 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )15(  لشهر ذي احلجة  1435 هـبيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )15(  لشهر ذي احلجة  1435 هـ

قال أمير المؤمنين : )دار البقاء محل الصديقين وموطن األبرار والصالحين(

إن من التأدب مع اهلل عز وجل أن نعظم 
ْم  ُيَعظِّ َوَمْن  َذِلَك  سبحانه:  قال  شعائره 
 اْلُقُلوِب َتْقَوى  ِمْن  َفِإنََّها  اهلِل  َشَعاِئَر 
من  هي  اهلل  شعائر  فتعظيم  احلج:32، 
فالتأدب  القلب،  يف  اليت  التقوى  تأثري 
عنده هو من تعظيم شعائر اهلل، فاألذان 
بهما  يعمل  أن  ينبغي  آداب  واإلقامة هلما 
عظيم،  شعار  ألنهما  عليهما،  وحيافظ 
ُم فيهما املوىل تبارك وتعاىل، وُيشهد  ُيعظَّ
  لنبيه  ويشهد  بالوحدانيَِّة،  فيهما  له 
ألمري  ويشهد  اهلل،  عند  من  رسول  بأنه 
نفس  يف  وهما  بالوالية،    املؤمنني 
اليت  الصالة  وقت  لدخول  إعالن  الوقت 
هي عمود الدين، فاألذان واإلقامة شعاُر 
أهِل التوحيد، وشعرية من شعائر اإلسالم 
فالتأدب عندهما هو من التأدب مع بقية 

شعائر اإلسالم. 
معنى األذان واإلقامة:

األذان يف اللغة: اإلعالم بالشيء، قال اهلل 
َن اهلل َوَرُسوِلِهالتوبة:3، أي:  تعاىل: َوَأَذاٌن مِّ

إعالم.
واإلقامة يف اللغة: مصدر أقام، من إقامة 

الشيء إذا جعله مستقيًما.
اإلعالم  الشرع:  يف  واإلقامة  واألذان 
بألفاظ معلومة خمصوصة  الصالة  بوقت 
أذكار  عن  عبارة  هي  واليت  مشروعة، 

ي  خمصوصة موضوعة هلذا الغرض، ومُسِّ
الناس  ُيعِلم  املؤذن  ألن  بذلك،  األذان 
ألن  النداء،  ى  وُيسمَّ الصالة،  مبواقيت 
املؤذن ينادي الناس ويدعوهم إىل الصالة، 
الِة  الصَّ ِإىَل  َناَدْيُتْم  َوِإَذا  تعاىل:  اهلل  قال 
ال  َقْوٌم  ِبَأنَُّهْم  َذِلَك  َوَلِعبًا  ُهُزوًا  ُذوَها  َ اختَّ
َيْعِقُلوَناملائدة:58، وقال سبحانه: ِإَذا ُنوِدي 
الِة ِمن َيْوِم اجلمعة َفاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر  ِللصَّ

اهللاجلمعة:9.
متى شرع األذان واإلقامة؟

إىل  تشري  صحيحة  روايات  عندنا  وردت 
أّن تشريع الصالة كان يف ليلة اإلسراء 
واملعراج، إذ أّن جربائيل أّذن وأقام يف تلك 
األذان  اليوم  عليها  اليت  بالطريقة  الليلة 
اهللباألنبياء،  رسول  فصلى  واإلقامة، 
أذان  تشريع  يف  اختالف  هناك  نعم، 
مّكة  يف  هل  متى حصل  وأّنه  اإلعالم، 
أو املدينة؟ وهل حصل لرؤيا رآها عبد اهلل 
بن زيد، أو لوحي من السماء، وغري ذلك 
من  أشهر  مثانية  فبعد  االختالفات؟  من 
املنورة  املدينة  إىل    اهلل  رسول  هجرة 
ُشّرع اإلعالم باألذان، كما نّص على هذا 

ابن شهر آشوب يف مناقبه. 
واإلقامة؟  األذان  شرع  كيف  وأما 
توّضح  البيت  أهل  الواردة عن  فالروايات 
لنا ذلك: فعن أبي عبد اهلل  أّنه سأل: 
ُأذينة! ما ترى هذه الناصبة  )يا عمر بن 

يف أذانهم وصالتهم؟ فقال: جعلت فداك! 
إّنهم يقولون: إّن ُأبّي بن كعب األنصاري 
رآه يف النوم. فقال: كذبوا واهلل، إّن 
دين اهلل تعاىل أعّز من أن ُيرى يف النوم( 
آخر:  نّص  وحسب  ص354،  ج18،  األنوار:  حبار 
نبيكم  على  ينزل  )الوحي  قال:    أّنه 
وتزعمون أنه أخذ األذان عن عبد اهلل بن 

زيد( حبار األنوار: ج81، ص156.
وما  األذان  عن    احلسني  سأل  وقد 
على  ينزل  )الوحي  فقال:  الناس؟  يقول 
عن  األذان  أخذ  أنه  وتزعمون  نبيكم، 
عبد اهلل بن زيد، بل مسعت أبي علي بن 
أبي طالب ، يقول: أهبط اهلل عز وجل 
فأذن   ، اهلل  برسول  ملكا حني عرج 
مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى ثم قال له 
الصالة( أذان  يا حممد هكذا  جربئيل: 

مستدرك الوسائل: ج4، ص17.
وعن أبي جعفر  قال: )ملا أسري برسول 
املعمور  البيت  فبلغ  السماء  إىل    اهلل 
وأقام  جربئيل  فأذن  الصالة  وحضرت 
املالئكة  وصف    اهلل  رسول  فتقدم 
والنبيون خلف حممد ( الكايف: ج3، ص302.

فصول األذان واإلقامة:
كيفية األذان واإلقامة كانت هكذا - 
، من جربئيل  كما مسعها رسول اهلل 

يؤّذن  ملك  من  الروايات  بعض  يف  أو 

آداب
            األذان واإلقامة
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قال أمير المؤمنين : )دار الفناء مقيل العاصين ومحل األشقياء والمتعدين(
كما  السماء  إىل  عروجه  عند  للصالة 
قلنا سابقًا وهي مثانية عشر فصال: )اهلل 
أكرب أربع مرات، ثّم: أشهد أّن ال إله إاّل 
اهلل، ثّم: أشهد أّن حمّمدًا رسول اهلل، ثّم: 
الفالح،  ثّم: حّي على  حّي على الصالة، 
ثّم: حّي على خري العمل، ثّم: اهلل أكرب، 
ثّم ال إله إال اهلل كّل فصل مّرتني، كما 

نّصت على ذلك روايات كثرية(.
وفصول اإلقامة سبعة عشر، وهي كاألذان 
إال أن التكبري يف أوهلا مرتني والتهليل يف 
آخرها مرة، ويزاد فيها قبل التكبري يف 
مرتني، كما  الصالة  قامت  قد  آخرها: 
واإلقامة  األذان  من  كل  إىل  ويضاف 
املؤمنني  وإمرة  بالوالية   لعلي الشهادة 
يف  ومستحبة  بالرسالة  للشهادة  مكملة 
األذان  من  جزء  تكن  ل  وإن  نفسها 
على حممد  الصالة  وكذا  اإلقامة،  وال 
الشريف. امسه  ذكر  عند  حممد   وآل 

اشتمالهما على مسائل العقيدة:
األذان واإلقامة مع قلة ألفاظهما اشتمال 

على مسائل العقيدة:
1- تكبري وتعظيم اهلل تعاىل. 

العلم  امسه  بإثبات  بأمسائه  اإلميان   -2
جامعا  باعتباره  )اهلل(  اجلاللة  لفظ  وهو 
واليت  واجلالل،  اجلمال  صفات  لكل 

منها اشتقت أمساؤه احلسنى.
3- الشهادة هلل بالوحدانية، وأنه واحد يف 

ذاته وأمسائه وصفاته.
اهلل  إال  حبق  معبود  ال  بأنه  اإلميان   -4

سبحانه.
بنفي  الباطلة  باملعبودات  الكفر   -5

األلوهية عن سوى اهلل سبحانه.
6- الشهادة لرسوله  بالرسالة.

7- الشهادة ألمري املؤمنني  بالوالية. 
أركان  من  عظيم  بركٍن  اإلميان   -8

اإلسالم وهو الصالة. 
9- اإلميان باجلزاء وهو الفوز والفالح ملن 
وّحد اهلل تعاىل، واتبع رسوله ، وأقام 

الصالة وسائر شرائع اإلسالم.
10- أن اخلسران والندم ملن ترك الصالة.

مستحبات األذان واإلقامة
األول: االستقبال.

واعتباره  لألذان،  بالنسبة  القيام  الثاني: 
يف اإلقامة أحوط بل ال خيلو عن قوة.

األذان،  يف  واالستقبال  الطهارة   الثالث: 

من  الطهارة  فيها  فيشرتط  اإلقامة  وأما 
احلدث .

بل  أثنائهما،  يف  التكلم  عدم  الرابع: 
للمقيم،  الصالة(  قامت  )قد  بعد  يكره 
بل لغريه أيضا يف صالة اجلماعة، إال يف 
بالصالة  يتعلق  ما  مطلق  بل  إمام  تقديم 
له  يستحب  بل  وحنوه،  صف  كتسوية 

إعادتها حينئذ.
اخلامس: االستقرار يف اإلقامة.

فصوهلما  أواخر  يف  التسكني  السادس: 
مع التأني يف األذان، واحلدر يف اإلقامة 

على وجه ال ينايف قاعدة الوقف.
لفظ  واهلاء من  باأللف  اإلفصاح  السابع: 

اجلاللة يف آخر كل فصل هو فيه.
يف  األذنني  يف  اإلصبعني  وضع  الثامن: 

األذان.
ورفعه،  األذان  يف  الصوت  مد  التاسع: 
أنه  إال  أيضا  اإلقامة  الرفع يف  ويستحب 

دون األذان.
العاشر: الفصل بني األذان واإلقامة بصالة 
ركعتني أو خطوة أو سجدة أو ذكر أو 
دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن يف 

غري الغداة، بل ال يبعد كراهته فيها.
فضل األذان واإلقامة والمؤذن في روايات 

 : أهل البيت
رسول  قال  قال:    اهلل  عبد  أبي  عن 
أمصار  من  مصر  يف  أذن  )من   : اهلل 
املسلمني سنة وجبت له اجلنة( وسائل الشيعة: 

ج5، ص371.
رسول  قال  قال:    املؤمنني  أمري  عن 
اهلل: )للمؤذن فيما بني األذان واإلقامة 
مثل أجر الشهيد املتشحط بدمه يف سبيل 

اهلل( وسائل الشيعة: ج5، ص372.
أذن عشر  )من  قال:    أبي جعفر  عن 
بصره  مد  له  اهلل  يغفر  حمتسبا  سنني 
رطب  كل  ويصدقه  السماء  يف  وصوته 
ويابس مسعه وله من كل من يصلي معه 
يف مسجده سهم وله من كل من يصلي 

بصوته حسنة( وسائل الشيعة: ج5، ص372.
عن حممد بن علي  قال: قال رسول 
كالشاهر  احملتسب  )املؤذن   : اهلل 
سيفه يف سبيل اهلل، القاتل بني الصفني( 

وسائل الشيعة: ج5، ص374.
قال رسول اهلل : )من أذن عشر سنني 

 أسكنه اهلل عز وجل مع إبراهيم اخلليل 
يف قبته أو يف درجته( وسائل الشيعة: ج5، ص375.

قال رسول اهلل : )من أذن سنة واحدة 
بعثه اهلل يوم القيامة عز وجل وقد غفرت 
ذنوبه كلها، بالغة ما بلغت، ولو كانت 

مثل زنة جبل أحد( وسائل الشيعة: ج5، ص375.
سبيل  يف  أذن  )من   : اهلل  رسول  قال 
اهلل صالة واحدة إميانًا واحتسابًا وتقربًا 
إىل اهلل عز وجل غفر اهلل له ما سلف من 
ذنوبه، ومنَّ عليه بالعصمة فيما بقي من 
عمره ومجع بينه وبني الشهداء يف اجلنة(

وسائل الشيعة: ج5، ص375.

قال  قال:    آبائه  عن    الرضا  عن 
الناس  أطول  )املؤذنون   : اهلل  رسول 

أعناقا يوم القيامة( وسائل الشيعة: ج5، ص376.
قال رسول اهلل : )من توىل أذان مسجد 
من مساجد اهلل فأذن فيه وهو يريد وجه 
اهلل أعطاه اهلل ثواب أربعني ألف ألف ني 
فقال  املؤذن  أذن  وإذا   - قال  أن  إىل   -
أربعون  اكتنفه  اهلل  إ  إله  ال  أن  أشهد 
عليه،  يصلون  كلهم  ملك  ألف،  ألف 
ويستغفرون له، وكان يف ظل رمحة اهلل 
جزيل( ثواب  وفيه  احلديث،  يفرغ،  حتى 

وسائل الشيعة: ج5، ص377.

عن أبي عبد اهلل  قال: )من مسع املؤذن 
يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن 
حممدا رسول اهلل فقال مصدقًا حمتسبًا: 
وأشهد أن  إال اهلل  إله  أن ال  "وأنا أشهد 
حممدًا رسول اهلل  وأكتفي بهما عمن 
وشهد"  أقر  من  بهما  واعني  وجحد  أبى 
كان له من األجر عدد من أنكر وجحد 
ومثل عدد من أقر وعرف( الكايف: ج3، ص307.

عبد  أبو  قال  قال:  عمر  بن  املفضل  عن 
صلى  وإقامة  بأذان  صلى  )من   : اهلل 
صلى  ومن  املالئكة،  من  صفان  خلفه 
بإقامة بغري أذان صلى خلفه صف واحد 
من املالئكة قلت له: وكم مقدار كل 
صف؟ فقال أقله ما بني املشرق واملغرب، 
وسائل  واألرض(  السماء  بني  ما  وأكثره 

الشيعة: ج5، ص382.
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قال أمير المؤمنين : )دوام العبادة برهان الظفر والسعادة(

عزل أبي بكر من تبليغ سورة براءة، وتولية 
R لذلك بأمر اهلل علي

يف األول من ذي احلجة سنة )9ه�(، بعث 
الني سورة براءة حني ُانزلت عليه مع 
أبي بكر ليقرأها على الناس يف املوسم، 
فأتى جربائيل الني فقال: إنه ال يؤدي 
عنك إال رجل منك، فبعث الني عليًا 
أبي بكر حتى حلقه بني مكة  إثر  يف 
واملدينة فأخذها منه، فقرأها على الناس 

يف املوسم. 
وروي أنه سار حتى حلق أبا بكر، فلما 
وقال:  واستقبله  به،  من حلوقه  فزع  رآه 
فيم جئت يا أبا احلسن؟ أسائر معي أنت، 
أم لغري ذلك؟ فقال أمري املؤمنني: )إن 
فأقبض  أن أحلقك  أمرني   رسول اهلل
عهد  بها  وأنبذ  براءة،  من  اآليات  منك 
املشركني إليهم، وأمرني أن أخريك بني 

أن تسري معي أو ترجع إليه(. 
فقال أبو بكر: بل أرجع إليه، وعاد إىل 
الني، فلما دخل عليه قال: يا رسول 
اهلل، إنك أهلتي ألمر طالت األعناق فيه 
مالي؟  عنه،  رددتي  توجهت  فلما  إلّي، 

أنزل يف قرآن؟ 
فقال الني: )ال، ولكن األمني هبط 
يؤدي  ال  بأنه  جالله(  )جل  اهلل  عن  إلّي 
عنك إال أنت أو رجل منك، وعلي مي، 

وال يؤدي عي إال علي(. 
ثم  مكة،  قدم  حتى   علي فانطلق 
وافى عرفات، ثم رجع إىل مجع، ثم إىل 
اجلبل  على  وصعد  وحلق،  ذبح  ثم  منى، 
ثالث  فأذن  بالشعب،  املعروف  املشرف 
إني  الناس،  أيها  يا  تسمعون  أال  مّرات: 
رسول رسول اهلل إليكم؟ ثم قال: براءٌة 
من  عاهدمت  الذين  إىل  ورسوله  اهلل  من 
أربعة  األرض  فسيحوا يف    املشركني 
 إن اهلل غفور رحيم :إىل قوله ،...أشهٍر

تسع آيات من أوهلا، ثم ملع بسيفه، فأمسع 
هذا  من  الناس:  فقال  وكررها،  الناس 
بن  علي  فقالوا:  الناس؟  يف  ينادي  الذي 
الناس:  من  عرفه  من  وقال  طالب،  أبي 
ليجرتئ  وما كان  عم حممد،  ابن  هذا 
على هذا غري عشرية حممد، فأقام أيام 
الناس  التشريق ينادي بذلك، ويقرأ على 

غدوة وعشية. 
غزوة ذات السويق 

رأس  على  احلجة  ذي  من  اخلامس  يف 
 مهاجره من  شهرًا  وعشرين  اثنني 

كانت غزوة السويق. 
وذلك أن أبا سفيان نذر أن ال ميس رأسه 
من جنابة حتى يغزو حممدًا، فخرج يف 
100 راكب من قريش ليرب ميينه، حتى إذا 
النضري  أتى بي  املدينة  بريد  كان على 
بابه  أخطب  بن  حيي  على  لياًل، فضرب 
فأبى أن يفتح له، فانصرف عنه إىل سالم 
النضري،  بي  سيد  وكان  مشكم،  بن 
عقب  يف  خرج  ثم  وساره،  له  فاستأذن 
رجااًل  وبعث  أصحابه،  أتى  حتى  ليلته 
من قريش إىل املدينة، فأتوا ناحية يقال 
هلا: العريض، فوجدوا رجاًل من األنصار 
له فقتلوهما، ثم انصرفوا، ونذر  وحليفًا 
بهم الناس، فخرج رسول اهلل يف طلبهم 
حتى بلغ قرقرة الكدر، ورجع وقد فاته 
أبو سفيان، ورأوا زادًا من أزواد القوم قد 
وكان  للنجاء،  منها  يتخففون  طرحوها 

فيها السويق، فسميت غزوة السويق. 

 سد أبواب المسجد إال باب أمير المؤمنين علي 

رسول  أمر  احلجة،  ذي  من  التاسع  ويف 
أمري  باب  إال  املسجد  أبواب  اهلل بسد 

 .املؤمنني
 روي أن اهلل )عز وجل( أوحى إىل نبيه
أن طهر مسجدك، وأخرج من يرقد فيه 
بالليل، وأمر بسد أبواب من كان له يف 
ومسكن   علي باب  إال  باب  املسجد 
فاطمة، وال ميرن فيه جنب، وال يرقد 
بسد   اهلل رسول  فأمر  غريب،  فيه 
مسكن  وأقر   ،علي باب  إال  أبوابهم 

فاطمة على حاله. 
وملا سد رسول اهلل األبواب الشارعة إىل 
أصحابه  ضج   ،علي باب  إال  املسجد 
من ذلك، فقالوا: يا رسول اهلل ل سددت 
فقال:  الغالم؟  هذا  باب  وتركت  أبوابنا 
إن اهلل تبارك وتعاىل أمرني بسد أبوابكم 
وترك باب علي، فإمنا أنا متبع ملا يوحى 

إلي من ربي. 
 كتابة دعاء الصباح بيد أمير المؤمنين

سنة  احلجة  ذي  من  عشر  احلادي  يف 
)25ه�(، كتب أمري املؤمنني خبط يده 
. دعاء الصباح الذي علمه إياه رسول اهلل 

العلوي:  القاسم  بن  حييى  الشريف  قال 
فيها  مكتوب  طويلة  بسفينة  ظفرت 
وقائد  املؤمنني  أمري  وجدي  خبط سيدي 

مناسبات شهر
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قال أمير المؤمنين : )دوام الشكر عنوان درك الزيادة(
بن  علي  غالب  بي  ليث  احملجلني  الغر 
ما هذا  التحيات  أفضل  عليه  أبي طالب 

صورته: 
دعاء  هذا  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم 
علمي رسول اهلل، وكان يدعو به يف 
كل صباح، وهو: )اللهم يا من دلع لسان 

الصباح...(. 
وكتب يف أخره: كتبه علي بن أبي طالب 
ذي  عشر  حادي  اخلميس  نهار  آخر  يف 
احلجة سنة مخس وعشرين من اهلجرة. 

املبارك،  خطه  من  نقلته  الشريف:  وقال 
على  الكويف  باخلط  مكتوبًا  وكان 
الرق يف السابع من ذي القعدة سنة أربع 

وثالثني وسبعمائة. 
ليلة شق القمر في مكة 

احلجة،  ذي  من  عشر  الرابعة  الليلة  يف 
 .كانت معجزة شق القمر لرسول اهلل
اجتمعوا  قال:   اهلل عبد  أبي  عن  روي 
ليلة  العقبة  أصحاب  رجاًل  عشر  أربعة 
فقالوا  احلجة،  ذي  من  عشر  أربعة 
للني: ما من ني إال وله آية، فما آيتك 
الذي  ما   :الني فقال  ليلتك هذه؟  يف 
تريدون؟ فقالوا: إن يكن لك عند ربك 
قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتني، فهبط 
جربئيل وقال: يا حممد إن اهلل يقرؤك 
السالم ويقول: إني قد أمرت كل شيء 
أن  القمر  فأمر  رأسه،  فرفع  بطاعتك، 
ينقطع قطعتني، فانقطع قطعتني، فسجد 
يعود  قالوا:  ثم  هلل،...  شكرًا   الني
كما كان، فعاد كما كان ... فقالوا: 
الشام  من  أسفارنا  تقدم  حني  يا حممد 
الليلة،  هذه  يف  رأوا  ما  فنسأهلم  واليمن 
فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه 
من ربك، وإن ل يروا مثل ما رأينا علمنا 
تعاىل:  اهلل  فأنزل  به،  أنه سحر سحرتنا 
اقرتبت الساعة وانشق القمر، إىل آخر 

السورة. 

ويف رواية أنه قدم السفار من كل وجه، 
رأوا  أنهم  أخربهم  إال  قدم  أحد  فما من 

مثل ما رأوا. 
 وفاة أبي ذر الغفاري

يف ذي احلجة سنة )32ه�(، تويف أبو ذر 
جنادة،  بن  جندب  وهو:   ،الغفاري
كان من خيار أصحاب الني، أسلم 
صحب  مخسة،  خامس  أو  أربعة،  رابع 
إىل  املدينة  إىل  هاجر  ما  بعد   الني
قول  شأنه  جاللة  يف  ويكفي  مات،  أن 
الني له: )ما أظلت اخلضراء وال أقلت 
الغرباء أصدق هلجة من أبي ذر( ومناقبه 

كثرية، وزهده من املشهورات. 
وبعد تولي عثمان األمر ساءه ما رأى 
من ممارسات "السلطة" يف املدينة، ووالة 
أمثال معاوية يف دمشق، حماباته  عثمان 
ُقرباه من بي أمية باألعمال املهّمة، ودفعه 
الثروات،  وكنز  إليهم،  الطائلة  األموال 
الُسّنة  وانتهاك  واإلسراف،  والتبذير 
األعمال  هذه  من   فامتعض النبوية، 
الشام،  إىل  عثمان  فنفاه  السلطة  وانتقد 
على  هناك  بقي  الشام  إىل  وصل  ومّلا 
اإلسراف  مظاهر  إىل  التصّدي  يف  نهجه 
صامدًا  وظّل  املسلمني،  ألموال  والتبذير 
بالرغم من حماوالت معاوية يف ترغيبه يف 
)واهلل  يقول:   وتطميعه، وكان الدنيا 
ما  واهلل  أعرفها،  ما  أعمال  حدثت  لقد 
هي يف كتاب اهلل وال سّنة نبّيه، واهلل إّني 
وصادقًا  وباطاًل حييا،  يطفأ،  حّقًا  ألرى 
وصاحلًا  تقى،  بغري  وأثرة  مكّذبًا، 

مستأثرًا عليه(. 
وبعد أن عجز عنه معاوية راسل عثمان يف 
شأنه، فطلب عثمان من معاوية أن ُيرجع 
أبا ذّر إىل املدينة ُبعنف، فأركبه معاوية 

على مجل بال غطاء وال وطاء.
حاول  متعبًا  منهكًا  املدينة  دخل  ومّلا 

املال،  من  بشيٍء  يسرتضيه  أن  عثمان 
للنظام  انتقاده  وواصل  ذلك،  فرفض 
احلاكم واألسرة األموية، فغضب عثمان 
وأمر بنفيه إىل الَرَبذة، لُيبعده عن الناس.

متوّجهًا  املدينة  من   خروجه وعند 
أمري  اإلمام  شايعه  )الربذة(،  منفاه  إىل 
املؤمنني وبعض مقّربيه على الرغم من 

احلظر الذي فرضه عثمان.
كالمًا  توديعه  عند   اإلمام وتكّلم 
تصّرف  وذّم  ذر،  أبي  على  فيه  أثنى 

السلطة احلاكمة.
أهل  مع  الربذة  صحراء  إىل   توّجه
مع  استشهد  الذي   � جون  وغالمه  بيته 
احلسني فيما بعد �، حيث ال ماء وال 
كأل، وهو مشّرد عن وطنه، وأخذ يستعّد 
 ،اهلل رسول  به  أخربه  الذي  للمصري 
حيث قال: )رحم اهلل أبا ذر، ميشي وحده، 

وميوت وحده، ويبعث وحده(. 
 فُتويّف قوله   اهلل رسول  وصدق 
من  فيها،  وُدفن  وحيدًا  الربذة،  مبنطقة 
على  وصّلى  الصحابة  من  جمموعة  قبل 

جثمانه الصحابي اجلليل مالك األشرت.
السنة  في  ذكرناها  أخرى  مناسبات  وهناك 

السابقة نذكرها بشكل مختصر:
فاطمة  من   املؤمنني أمري  زواج   -1

الزهراء يف اليوم األول منه سنة 2هـ.
يف   الباقر حممد  اإلمام  إستشهاد   -2

اليوم السابع منه سنة 114هـ. 
إىل  مكة  اإلمام احلسني من  3- خروج 

الكوفة يف الثامن منه سنة 60 هـ.
4- خروج مسلم بن عقيل إىل الكوفة يف 

التاسع منه احلجة سنة 60هـ.
5- يوم عرفة وليلتها يف التاسع منه.

6- عيد األضحى يف العاشر منه.
7- عيد الغدير األغر يف الثامن عشر منه 

سنة 10هـ.
الثاني  يف  التمار  ميثم  إستشهاد   -8

والعشرين منه سنة 60هـ.
9- خروج النيب بأهل بيته للمباهلة 
مع نصارى جنران يف الرابع والعشرين منه 

سنة 10هـ.
أهل  حبق   أتى هل  سورة  نزول   -11

البيت يف اخلامس والعشرين منه.
اليت استباح فيها جيش  واقعة احلرة   -12
الثامن  يف  املنورة  املدينة  معاوية  بن  يزيد 

والعشرين منه سنة 63هـ.
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قال أمير المؤمنين : )دوام الفكر والحذر يؤمن الزلل وينجي من الغير(

يقول أحد الكتاب: دخلُت ملقهى يف  البندقية بإيطاليا... وطلبت كوبًا من القهوة وقطعة كيك، تنقلت بينهما ما بني مرتشف 
وقاضٍم متأماًل يف اهلدوء الذي عج به املكان فال يقطعه إال قرع اجلرس املعلق على الباب وهو ُيعلن عن دخول أحدهم أو خروج 

إحداهن.
ومع وصولي لنصف كوب القهوة.. دخل أحدهم للمكان وسحب مقعدًا جبوار طاوليت فسارعه املوظف بعد قليل من جلوسه فقال 

له الزبون: لو مسحت، أحضر لي كوبًا من القهوة.. وكوبًا آخر على احلائط.
اندهشت من طلبه.. وتساءلت بيي وبني نفسي عن قصده ب�)كوب قهوة على احلائط(...

ول أجد غري االنتظار والرتقب هلذا املشهد.
وبعد حلظات جاء املوظف ويف يده كوب قهوة واحد فقط ... قدمه جلاري ... ثم أخرج ورقة صغرية وكتب عليها )كوب قهوة( 

وحترك حنو احلائط وألصقها عليه وانصرف تاركًا على رأسي صفًا من عالمات االستفهام والتعجب.
بعدها بدقائق معدودة دخل ثالثة وكرروا ذات املشهد، بأن طلبوا ثالثة أكواب قهوة وزادوا عليها بكوبني على احلائط ... 

فلم يكن من املوظف إال أن أحضر هلم الثالثة أكواب..
ومن ثم ألصق ورقتني على ذات احلائط بعد أن كتب على كل واحدة عبارة )كوب قهوة(..

أحسست وقتها برغبة عارمة يف الصراخ بكل أسئلة االستفسار..
إال أني تذكرت أني يف قارة )كٌل يف حاله( ولست يف بلد تتساوى فيه عبارتي )السالم عليكم( و )كيف احلال( يف طرحها 

على اآلخر.
وما هي إال دقائق حتى دخل زبون آخر رث امللبس إىل حٍد ما، فجلس باجلوار فأتاه املوظف فقال له الزبون بهدوء: كوب قهوة 

من على احلائط.
فذهب املوظف ومن ثم عاد بكوب قهوة ووضعه على طاولة الزبون.. ومن ثم اجته صوب احلائط وانتزع إحدى األوراق امللصقة 

عليه..
 وهنا

أعتقد أن الفكرة قد وصلت 
إنه التكافل االجتماعي يا سادة 

وبطريقة جدًا مهذبة وحمرتمة ومكتظة بالذوق.. 
طريقه تضمن ملن ليس لديه مثن كوب قهوة من الفقراء أن يطلبها دون حرٍج وبهدوء ال خيدش كربياءه وال يبعثر كرامته..

ويف الوقت ذاته تعطي للمقتدر فرصة التصدق بثمن كوب قهوة دون التأثر ببؤس نظرات الفقري واحملتاج..
فكم من حائط يف مطاعمنا ومقاصف مدارسنا يف حاجة لتفعيل هذه الفكرة الرائعة ذات اجلوهر اإلسالمي العتيق واحللول 

األوربية املعاصرة



يوم المباهلة
)24( ذو احلجة
)10( للهجرة




