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قال أمير المؤمنين: )أين الذين شيدوا الممالك ومهدوا المسالك وأغاثوا الملهوف وأقرأوا الضيوف(

دخل مسجد رسول اهلل وقت 
الفجر شخص مهيب عظيم اخللقة 
له قامة كالنخلة وصوت جهوري 
وعيناه كاجلمرتني، قال: فدخل 
عظيم،  رعب  منه  املسجد  أهَل 
  اهلل رسول  عند  هو  فبينا 
إذ  حوائجه  ويسأله  معه  يتكلم 
رآه  وملا   املؤمنني أمري  دخل 
ذلك الشخص دهش من سطوته 
زعرا  يزعر  وجعل  عقله  وذهل 
 :اهلل رسول  له  فقال  عجيبا، 
عليَّ  وُقصَّ  عليك  بأس  ال  إثبت 
وبني  بينك  جرى  وما  قصتك 
هذا الشاب، فقال: يا رسول اهلل 
الشياطني  َناردة  من  إني كنت 
بن  سليمان  عهد  يف  وفراعنتهم 
الليالي  من  ليلة  فخرجُت  داوود، 

مع أصحابي وحنن عشرون نرود 
وأنا رئيسهم، فصعدنا إىل السماء 
منها  دنونا  فلما  السمع  السرتاق 
اهلواء  يف  الشاب  هذا  إلينا  نزل 
وبيده شهاب يتوقد، فحمل علينا 
أنا  وأردت  وتفرقنا،  منه  فهربنا 
قربت  وملا  البحر،  أغوص يف  أن 
منه اعرتضين هذا الشاب وقطع 
صيحة،  بي  وصاح  الطريق  عليَّ 
كان  الذي  بالشهاب  رماني  ثم 
البحر،  قعر  يف  فوقعت  بيده، 
الراوي: فكشف عن ساقه  قال 
عظيم  خندق  أو  هو كنهر  وإذا 
وأثر اجلراحة ظاهر عليه، قال: 
فتبسم رسول اهلل  حتى بدت 
نواجذه، ثم قال: إن اهلل عز وجل 
طالب  أبي  بن  علي  وكل  قد 
حلفظ أهل األرض وأهل السماء، 

وجلس   املؤمنني أمري  فأقبل 
وذلك   اهلل رسول  يدي  بني 
اخلائف  نظر  إليه  ينظر  اجلين 
له  فقال  هيبته،  من  ويرتعد 
رسول اهلل: ال بأس عليك سل 
  اهلل رسول  فقضى  حاجتك، 
صحيفة  ومضى.  قام  ثم  حاجته 

األبرار: ج3، ص124.
للحافظ  األنوار،  مشارق  ويف 
كان  جنيا  )إن  قال:  الربسي، 
فأقبل  جالسا،    النيب عند 
املؤمنني، فجعل اجلين  أمري 
وخوفا  له  تعظيما  لديه  يتصاغر 
إني  اهلل  رسول  يا  فقال:  منه، 
كنت أطري مع املردة إىل  السماء 
عام  خبمسمائة  آدم  خلق  قبل 
فرأيت هذا يف السماء، فأخرجين 
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قال أمير المؤمنين: )أين تتيهون ومن أين تؤتون وأنى تؤفكون وعالم تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الصدق وألسنة الحق(

إىل  فهويت  األرض،  إىل  وألقاني 
السابعة منها، فرأيته هناك كما 

رأيته يف السماء(.
ويف لوامع األنوار للحافظ الربسي، 
)أن  األنوار:  مشارق  غري  وهو 
رسول اهلل كان جالسا وعنده 
جين يسأله عن قضايا مشكلة، 
فأقبل أمري املؤمنني فتصاغر 
كالعصفور،  صار  حتى  اجلين 
اهلل،  رسول  يا  أجرني  قال:  ثم 
فقال: ممن؟ قال من هذا الشاب 
وما   :النيب فقال  املقبل، 
سفينة  أتيت  اجلين:  فقال  ذاك؟ 
فلما  الطوفان،  يوم  ألغرقها  نوح 
تناولتها ضربين هذا فقطع يدي، 
ثم أخرج يده وهي مقطوعة فقال 

له النيب : وهو كذلك(.
وفيه أيضا: )إن جنيا كان جالسا 

أمري  فأقبل   ،رسول اهلل عند 
اجلين  فاستغاث   املؤمنني
من  اهلل  رسول  يا  أجرني  وقال: 
 :قال املقبل،  الشاب  هذا 
على  قال: متردت  بك؟  فعل  وما 
اجلن  من  إلي  فأرسل  سليمان 
فجاءني  عليهم،  فطلت  مجاعة 
هذا وهو فارس فأسرني وجرحين 
وهذا مكان الضربة إىل اآلن مل 

يندمل(.
كتاب  عن  اجملاميع  بعض  ويف 
مثل  املناقب  وغرر  املطالب،  درر 
األخري  وروى  األخريين،  اخلربين 
خاصة السيد احملقق السيد نعمة 
األنوار  اجلزائري يف كتابه  اهلل 
)أن  آخره  يف  وزاد  النعمانية، 
علي  من  ادن  له:  قال   النيب

به  وتؤمن  جراحتك  يطيب  حتى 
وتكون من شيعته، ففعل(.

األخبار   هذه  يف  غرابة  ال  نقول: 
من  األخبار  لتظافر  بوجه، 
واألئمة  النيب  أنوار  أن  الفريقني 
آدم  خلق  قبل  خلقت  قد   
فيما  السر  وهو  طويلة،  بدهور 
واليت  املشهورة  الرواية  من  ورد 
رواها السيد نعمة اهلل اجلزائري 
يف كتابه عن كتاب القدسيات 
اجلمهور  علماء  حمققي  لبعض 
 :أنه قال لعلي عن النيب
لي:  قال  تعاىل  اهلل  إن  علي  )يا 
األنبياء  مع  عليا  بعثت  يا حممد 

باطنا ومعك ظاهرا(.
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قال أمير المؤمنين: )أين تضل عقولكم أتستبدلون الكذب بالصدق وتعتاضون الباطل بالحق(

البول  خروج  منها:  كثرية  أسباب 
والغائط.

احلدث األكرب: وهو ما حيتاج يف 
رفعه إىل الغسل، وله أسباب كثرية 

منها: اجلنابة واحليض.
)التيمم(  املقدسة  الشريعة  وجعلت 
بدياًل عن الغسل والوضوء يف بعض 

احلاالت الطارئة.
هذه  تفاصيل  يف  الدخول  وقبل 
من  مجلة  نذكر  وبيانها  األقسام 
باب  يف  النافعة  العامة  القواعد 

الطهارة ذات أثر كبري يف حياتنا.
قواعد مهمة:

القاعدة األولى: وهي ) كل شيء  
لك طاهر حتى تعلم جناسته( .

كل  أن  على  القاعدة  هذه  تنص 
أو  تعلم  حتى  طاهر  لك  شيء 
بالتنجس  والظن  بنجاسته،  تطمئن 
ال عربة به، فاألشياء كلها طهارة، 
تنجست  قد  أنها  من  تتأكد  حتى 
من  متأكد  غري  دمت  وما  فعال، 
أنها قد تنجست فعال فهي طاهرة، 
وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها 

عليها دون توقف أو تردد.
  فكل شيء . . البحار، واألمطار، 
والصحاري  واألشجار،  واألنهار، 
والعمارات  والشوارع  واجلبال، 
واألدوات،  واألجهزة  والبيوت 
واملالبس املختلفة.. و.. و.. كل شيء 
كان  ما  إال  يتنجس،  حتى  طاهر 

جنسا بطبيعته، وبتكوينه، وبذاته، 
وهي عشرة أشياء سنذكرها الحقا 

يف حلقة مستقلة. 
شيء كان  الثانية: كل  القاعدة 
طاهرا فيما مضى بشكل يقيين ثم 
تشك، هل تنجس بعد ذلك أو بقي 
على طهارته السابقة . . فهو طاهر، 
فلو كان شرشف َنومك مثال طاهرا 
وتشك  بذلك،  تعلم  وأنت  سابقا، 
فنّجسته  ما  القته جناسة  هل  اآلن 
أو بقي على طهارته السابقة؟ تقول: 

شرشف َنومي طاهر.
شيء كان  الثالثة: كل  القاعدة 
جنسا فيما مضى، وأنت تعلم بذلك، 
أم  ذلك  بعد  طهرته  هل  تشك،  ثم 
فهو  السابقة؟  جناسته  على  بقي 
جنسة،  كانت  يدك  مثال  جنس، 
اآلن،  قبل  ذلك  من  متأكد  وأنت 
وشككت بعد ذلك، هل طهرتها 
من جناستها السابقة، أم مل تطهرها 

منها؟ تقول: يدي جنسة.
ال  شيء  كل  الرابعة:  القاعدة 
أجِنسا كان  السابقة،  حالته  تعلم 
اآلن  فهو  طاهرا؟  أم  اآلن  قبل  هو 
طاهر، مثال سائل يف كأس جتهل 
أجنسا  تدري  ال  السابقة  حالته 
كان فيما مضى أم طاهرا، تقول: 

هذا السائل طاهر.
شيء  كل  الخامسة:  القاعدة 
تشك، هل أصابته جناسة فتنجس 

بها أو أخطأته فلم تصبه، 

املقدسة  اإلسالمية  الشريعة  أولت 
اإلنسان  بطهارة  كبريا  اهتماما 
سواء كانت الباطنية أم الظاهرية، 
فعلى مستوى الطهارة الباطنية فقد 
بّينت له ما يلوث باطنه من الرذائل 
ويتحلى  منها  يتخلص  وكيف 
علماء  عنه  يعرب  ما  وهو  بالفضائل 
األخالق بالتخلي والتحلي والتجلي، 
كالمنا  حمل  عن  خارج  وهذا 
علم  عنه  بالكالم  واملتكفل 

األخالق.
وأما على مستوى الطهارة الظاهرية 
التشريع  مصادر  تكفلت  فقد 
ببيانه بشكل تفصيلي، وقد بسط 
فقهاؤنا الكالم فيه، وحنن يف هذه 
نتحدث  سوف  املتسلسلة  احللقات 
أحكام  عن  تعاىل-  اهلل  شاء  -إن 
آية  مساحة  لفتاوى  طبقا  الطهارة 
السيستاني)دام  السيد  العظمى  اهلل 

ظله الوارف(.
الذي  أن  نعرف  أن  البد  البدء  ويف 

يرفع طهارة اإلنسان أمران:
األول: اخلبث، وهي أمور مادية تقع 

يف نطاق احلواس كالدم والبول.
غري  أمور  وهي  احلدث،  الثاني: 
على  وهو  باحلواس،  مدركة 

قسمني:
احلدث األصغر: وهو ما حيتاج يف 
وله  الوضوء،  إىل  رفعه 

أحكام الطهارة
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل 

احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(
الحلقة األولى



ية
قه

 ف
فة

وق

7

قال أمير المؤمنين: )أين القلوب التي ذهبت هلل وعوقدت على طاعة اهلل(

استفتاءات:
السؤال1: إذا علم اإلنسان أّن أهل 
الدار ال يراعون الطهارة، ولكّنه ال 
حيكم  فهل  جناسة،  بوجود  يعلم 

بطهارة الدار؟
جناسة  حيرز  مل  ما  اجلواب: 
األمكنة واألشياء، أو يراها بعينه، 

فهي حمكومة بالطهارة.
تلك  طاهرة  تعترب  هل  السؤال2: 
املنّظفة  باملواد  املغسولة  املالبس 
غري  صاحبها  حماّلت  يف  السائلة 
املسلم، يغسل فيها املسلمون وغريهم 

مالبسهم؟
اجلواب: إن مل يعلم تنّجس املالبس 
حمكومة  فهي  النجاسة  مبالقاة 

بالطهارة.
الشوارع  السؤال3: ما حكم مياه 
خيتلط  حيث  الشتاء  يف  وخاصة 
الطني واملطر وجماري املياه النجسة 
)تتعلق أجزاء من الطني أو املياه يف 

األطراف السفلى من 

املالبس(؟ وما حكم املالبس؟
اجلواب: حمكومة بالطهارة.

احلشرات  أو  البعوض  السؤال4: 
املوجودة يف بيت اخلالء عندما حتط 

على جسم هل هي جنسة أم ال؟
إىل  انتقل  إذا  إال  طاهرة  اجلواب: 
بدن اإلنسان عني النجاسة بسببها.

يف  الشك  حكم  ما  السؤال5: 
طهارة الثياب؟

مل  إذا  بطهارتها  حيكم  اجلواب: 
تكن مسبوقة بالنجاسة.

الفحص  عليك  جيب  ال  عندئذ 
والتحري

بل  طهارته،  من  لتتأكد  والتدقيق 
تقول هو طاهر، من دون حاجة إىل 
فحص واستكشاف، حتى ولو كان 
مثال  عليك،  يسريا  سهال  الفحص 
متأكد  وأنت  طاهرا  كان  ثوبك 
من ذلك قبل اآلن، وشككت اآلن 
بقي  أو  به  فتنجس  بول  أصابه  هل 

على طهارته السابقة؟
عندئذ.. ال جيب عليك فحص ثوبك، 
والبحث عن أثر البول فيه، حتى لو 
سهال  والفحص  البحث  ذلك  كان 
يسريا عليك، بل تقول: ثوبي طاهر.
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة:

بالعلم الوجداني،  � تثبت النجاسة 
املناشئ  من  احلاصل  وباالطمينان 
العقالئية، وبشهادة العادلني بشرط 
نفس  الشهادة  مورد  يكون  أن 
مل  إذا  اليد  ذي  وباخبار  السبب، 
النجاسة  ثبوت  ويف  متهما،  يكن 
عن  فضال  الواحد  العدل  باخبار 
يوجب  مامل  اشكال  الثقة  مطلق 
النجاسة  تثبت  وال  االطمينان، 
بالظن، وتثبت الطهارة مبا تثبت به 

النجاسة .
الكافرين  أيدي  من  يؤخذ  ما   �
اخلبز،  من  بالنجاسة  احملكومني 
من  وحنوها  والعسل،  والزيت 
إال  طاهر،  واجلامدات  املائعات، 
بالرطوبة  له  مبباشرتهم  يعلم  أن 
املسرية، وكذلك ثيابهم، وأوانيهم. 

والظن بالنجاسة ال عربة به.
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قال أمير المؤمنين: )أين العقول المستضيئة بمصابيح الهدى(

تعاىل:  كقوله  إطالقه  أصل  وهو 
َفْلَيُصْمُه( ْهَر  الشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد  )َفَمْن 

أخرب  مبعنى  ويستعمل  البقرة:185، 
عن شيء شهده وعلمه، كقوله تعاىل: 
َأْهِلَها( يوسف:26،  ِمْن  َشاِهٌد  )َوَشِهَد 
لذلك كان للمفسرين يف  هذه اآلية 

تفسريان: 
التفسير األول: اعترب بعضهم "الزور" 
"الزور"  ألن  بالباطل؛  الشهادة  مبعنى 
لغة مبعنى التمايل واالحنراف، وحيث 

من  والظلم  والباطل  الكذب  أن 
االحنرافات، فإن "الزور" يطلق عليها، 
والشهادة هي نقل األمر على حقيقِتِه 
بها  وقع  اليت  احلالِة  به على  واإلدالء 

دون تبديل أو تغيري أو حتريٍف.
املتعمد  الكذب  هي  الزور  وشهادة 
وكذلك  احلق  إلبطال  الشهادة،  يف 
واهلل  احلق،  إلبطال  الشهادة  كتمان 
سبحانه يقول يف كتمان شهادة احلق 
َيْكُتْمَها  َوَمْن  َهاَدَة  َتْكُتُموا الشَّ ) َوال 

َيْشَهُدوَن  اَل  )َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال 
وَر.....( الفرقان/72       الزُّ

سورة  يف  املاضية  لآليات  متابعة  يف 
الفرقان اليت ذكرت خصائص عباد 
الصفة  اآلية:  هذه  تشرح  الرمحن، 
ال  )أنهم  وهي:  هلم،  التاسعة  الرفيعة 
يشهدون الزور(، والزور لغة: من امليل 
ومنه الزور بالفتح، ومنه : زرت فالنًا، 

إذا ملت إليه، وعدلت إليه.
والفعل )شهد( يستعمل مبعنى حضر، 

المؤمنون
ال يشهدون

الزور
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قال أمير المؤمنين: )أين الموقنون الذين خلعوا سراويل الهوى وقطعوا عنهم عالئق الدنيا(

وَر(  الزُّ َيْشَهُدوَن  )والَِّذيَن ال   : وَجلَّ َعزَّ 
َقاَل اْلِغَناُء(. الكايف: ج6، ص432

 ال شك أن مراد هذا النوع من الروايات 
ليس هو حتديد مفهوم "الزور" الواسع 
ب  "الغناء"، فالغناء واحد من مصاديقه 
جمالس  سائر  يشمل  إنه  البارزة، 
اللهو واللعب وشرب اخلمر والكذب 

والغيبة وأمثال ذلك.
صفات  من  أن  اآلية،  معنى  فيكون 
أو  اجملالس  من  الفرار  الرمحن  عباد 
الزور بكل  فيها  يقع  اليت  األماكن 
عن  منهم  ترّفعا  وألوانه..  فروعه، 

حضور مثل هذه اجملالس.
ال  باطلة  دعوٌة  فيه  جملٍس  فكل 
بأنه  يزعم  جمتمٍع  وكل  يشهدونها، 
جمتمٍع راٍق؛ وفيه اختالٌط حمرم، هذا 
باطٌل وزور، باطٌل ُأْلِبَس لباس احلق، 
ال  الصادقون  املؤمنون  الباطل  هذا 
ينبغي  باطلة  دعوٌة  أحيانًا  يشهدونه، 
باطل  سلوٌك  أحيانًا  أن ال حتضرها، 
جمتمٌع  فيه،  تكون  ال  أن  ينبغي 
جتالسهم،  ال  أن  ينبغي  منحرف 
أن  ينبغي  معاٍص كثرية  فيه  مكان 
اسم  حتت  زور  هذا  فيه،  تكون  ال 
احلضارة والرفاه والتقدم، حتت اسم 
بريء  ولقاء  ودي  لقاء  اللقاء  هذا  أن 
بني اجلنسني، هذا باطل وزور ينبغي 

أن ال تشهده.
وكلمة  َمِرن،  وكلمة  بريء،  كلمة 
واقعي، وكلمة منفِتح، هذه كلمات 
بألفاظ  الباطل  تغطي  كلها كلمات 

مقبولة.
هذان تفسريان هلذه اآلية الشريفة وال 
التفسريين  كال  جيتمع  أن  يستبعد 
فعباد  هذا  وعلى  اآلية،  معنى  يف 
الكاذبة،  الشهادة  يؤّدون  ال  الرمحن 
والباطل  اللهو  جمالس  يشهدون  وال 
واخلطيئة، ذلك ألن احلضور يف هذه 
اجملالس - فضال عن ارتكاب الذنب 
والروح.  القلب  لتلوث  مقدمة  فإنه   -

األمثل ج11، ص319

الغناء من الزور
تقّدم أن بعض الروايات حددت مفهوم 
ونظرا  بـ"الغناء"،  الواسع  "الزور" 
لتفشي هذا اخللق الرذيل يف اجملتمع 
أحببنا تسليط األضواء عليه من خالل 

:الروايات الشريفة ألهل البيت
)اْلِغَناُء  َقاَل:    َعْبِد اهللَّ  َأِبي  فَعْن 
ُعشُّ النَِّفاِق(. )الكايف: ج6، ص432، 

ح2(
َأِبي  َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ وَعْن 
ْعُته َيُقوُل اْلِغَناُء  َجْعَفٍر َقاَل: ) مَسِ
ا َوَعَد اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َعَلْيه النَّاَر....( مِمَّ

املصدر السابق: ح4
وَعْن َمْسَعَدَة ْبِن ِزَياٍد َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد 
َرُجٌل:  َله  َفَقاَل    اهللَّ  َعْبِد  َأِبي 
َكِنيفًا  َأْدُخُل  ِإنَّيِن  وُأمِّي  َأْنَت  ِبَأِبي 
َيَتَغنَّنْيَ  َجَواٍر  ِعْنَدُهْم  ِجرَياٌن  وِلي  ِلي 
ُلوَس  َا َأَطْلُت اجْلُ وَيْضِرْبَن ِباْلُعوِد، َفُرمبَّ
َتْفَعْل،  اَل  َفَقاَل:   ، هَلُنَّ ِمينِّ  اْسِتَماعًا 
ُهَو  َا  ِإنَّ آِتيِهنَّ  َما  واهللَّ  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل 
ُعه ِبُأُذِني، َفَقاَل: هلِلَّ َأْنَت أَما  اٌع َأمْسَ مَسَ
ْمَع  ْعَت اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َيُقوُل: ) ِإنَّ السَّ مَسِ
واْلَبَصَر واْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنه 
َمْسُؤواًل(، َفَقاَل: َبَلى واهللَّ َلَكَأنِّي مَلْ 
ِمْن  اهللَّ  ِكَتاِب  ِمْن  اآلَيِة  ِبَهِذه  ْع  َأمْسَ
اَل  َأنَّيِن  َجَرَم  اَل  َعَرِبيٍّ،  واَل  َأْعَجِميٍّ 
 ، اهللَّ َأْسَتْغِفُر  وَأنِّي  اهللَّ  َشاَء  ِإْن  َأُعوُد 
َفَقاَل َله: ُقْم َفاْغَتِسْل وَسْل َما َبَدا َلَك، 
َفِإنََّك ُكْنَت ُمِقيمًا َعَلى َأْمٍر َعِظيٍم، َما 
َذِلَك،  َعَلى  ِمتَّ  َلْو  َحاَلَك  َأْسَوَأ  َكاَن 
َما  ُكلِّ  ِمْن  التَّْوَبَة  وَسْله  اهللَّ  ِد  امْحَ
َيْكَره، َفِإنَّه اَل َيْكَره ِإالَّ ُكلَّ َقِبيٍح، 
َأْهال  ِلُكلٍّ  َفِإنَّ  أَلْهِله  َدْعه  واْلَقِبيَح 

املصدر السابق:ح10
َعْبِد  َأُبو  َقاَل  َقالَ:  اِم  حَّ الشَّ َزْيٍد  وَعْن 
ِفيه  ُتْؤَمُن  اَل  اْلِغَناِء  )َبْيُت   : اهللَّ 
واَل  ْعَوُة  الدَّ ِفيه  اُب  جُتَ واَل  اْلَفِجيَعُة 

َيْدُخُله املََلُك( املصدر السابق:ح15
َعْن َعْنَبَسَة َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ  َقاَل: 
)اْسِتَماُع اْلِغَناِء واللَّْهِو ُيْنِبُت النَِّفاَق يِف 
ْرَع( املصدر  اْلَقْلِب َكَما ُيْنِبُت املَاُء الزَّ

السابق:ح23.

َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه ( البقرة/283، فشهادة 
بغري  اإلنسان  يشهد  أن  هي  الزور 
مال  ألكل  أو  إلنسان  خبسا  احلق.. 
حق،  بغري  آخر  حلبس  أو  بالباطل 
شهادة  يؤّدون  ال  املؤمنني  أن  واملعنى 
الزور ملا يف ذلك من تضييع احلقوق، 
واإلعانة على الظلم..بل ال يشهدون إال 

مبا رأوا.
من  وكم  ُضّيعت؟  حقوق  من  فكم 
ُحرمات انُتهكت؟ وكم من أعراض 
ُأهينت؟ وكم من دماء ُأريقت؟ وكم 
شعوب  من  وكم  ُأزهقت؟  أرواح  من 
بسبب  وكم  اضُطهدت؟....وكم 
ينبغي  كان  شهادة  الناس  كتمان 
واقع  إىل  نظر  من  واليوم  تقال،  أن 
الناس وجد أن شهادة الزور من أهم 
منتشرة  هي  اليت  اخلطرية  األمراض 
العدل  تنايف  وهي  الناس لألسف  بني 
وتبخس  اجملتمع  يف  الظلم  وترّسخ 

حقوق اآلخرين. 
أضرار  من  الزور  لشهادة  ملا  ونظرا 
واجملتمعات  األفراد  على  وخماطر 
ويف  اهلل  كتاب  يف  ذّمها  ورد  فقد 
النيب  عن  ورد  الشريفة،فقد  السنة 

األكرم، أنه قال: 
) َأال ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْكرَبِ اْلَكَباِئِر؟ ُقْلَنا: 
اإْلِْشَراُك  َقاَل:  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  َبَلى 
ُمتَِّكًئا  َوَكاَن  اْلَواِلَدْيِن  َوُعُقوُق  ِباهللَِّ 
َفَما  وِر  الزُّ َوَقْوُل  َأال  َقاَل:  ثم  َفَجَلَس، 
سكت(  ليته  ُقْلنا:  َحتَّى  َيُقوهُلَا  َزاَل 
أي  الوسائل:ج17،ص416،  مستدرك 

شفقًة عليه وكراهيًة ملا يزعجه.
املقصود  أن  هو  اآلخر:  التفسير 
من"الشهود"هو"احلضور"يعين أن عباد 
الرمحن ال يتواجدون وال حيضرون يف 

جمالس الباطل.
عن  وردت  اليت  الروايات  بعض  ويف 
فّسرت   ،البيت أهل  أئمة  طرق 
الزور ب  "الغناء" أي تلك اجملالس اليت 
اللهو مصحوبا بأنغام  يتم فيها إنشاد 
اآلالت املوسيقية أو بدونها، فقد ورد 
 َقاَل: )يِف َقْوِله  َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ
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خمتلف أقطار العامل اإلسالمي.
بدء  اليمن  إىل  اإلسالم  دخول  ومنذ 
أرجاء  يف  املساجد  ببناء  املسلمون 
العريقة  اليمنية  املدن  ومن  اليمن، 
مدينة صنعاء حيث تشّكل  املساجد 
البيضاء  وقبابها  الشاهقة  مبآذنها 
صنعاء،  مدينة  معامل  أهم  الناصعة 
الكثري  صنعاء  مدينة  يف  يوجد  إذ 
من املساجد ومنها: جامع البكريية، 
جامع الطاووس، جامع الزمر، جامع 
األبهر، جامع قبة املهدي، وأشهرها 
من  وهو  بصنعاء  الكبري  اجلامع 
أول  وهو  اإلسالمية  املساجد  أقدم 
من  ويعترب  اليمن  يف  بين  مسجد 
العتيقة اليت بنيت يف عهد  املساجد 

 .رسول اهلل
صنعاء  يف  املشهورة  املساجد  ومن 

أبي  بن  علي  اإلمام  مسجد 
مدينة  قلب  يف  الكائن   طالب
قائمة  على  املصّنفة  القدمية  صنعاء 

الرتاث العاملي.
الثامنة  السنة  إىل  اجلامع  بناء  يعود 
للهجرة عندما زار اإلمام علي بن أبي 
طالب اليمن، وتقول اآلثار بأن 
امرأة مينية أمسها كما هو موضح 
أسلمت  البزرجية(  )سعيدة  بالنقش 
على يد اإلمام علي أثناء زيارته 
وأطلقت  اجلامع  ببناء  وقامت  لليمن 
عليه اسم جامع اإلمام علي بن أبي 
طالب، ترتبط ذاكرة الكثري 
من اليمنيني بربكة الصالة يف جامع 
 ،طالب أبي  بن  علي  اإلمام 
 واحلديث عن زيارة اإلمام علي
مؤكدين  لليمنيني  وامتداحه  لليمن 

انتشر اإلسالم يف اليمن بسرعة منذ 
ظهوره، وكان أهل اليمن من أوائل 
ونصروه،   بالرسول آمنوا  الذين 
نشر  أثر كبري يف  كما كان هلم 
اجلزيرة  خارج  اإلسالمية  الدعوة 
مع  اليمن  أهل  خرج  وقد  العربية، 
الفتح اإلسالمي من اليمن، فاستقر 
ومن  اجملاهدين  من  كبري  عدد 
ويف  الشام  بالد  يف  اليمنية  القبائل 

قال أمير المؤمنين: )أين األبصار الالمحة منار التقوى(

مسجد
علي بن ابي طالب

بصنعاء
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قال أمير المؤمنين: )أين من حصن وأكد وزخرف ولحد(

2 ص 300 
وأنفذ النيب عليًا مرة أخرى إىل 
صدره  على  وضرب  قاضيا  اليمن 
فصل  ولّقنه  سّدده  )اللهم  وقال: 
شككت  فما  قال:  اخلطاب(، 
ذلك  بعد  اثنني  بني  قضاء  يف 
طالب،ابن  أبي  آل  مناقب  اليوم. 
رويت  وقد  ص393،  شهرآشوب:ج1 
باليمن  قضاها  كثرية  قضايا  عنه 
مدة  باليمن  بقائه  على  يدل  وذلك 
القضاء.  فيها  يتعاطى  كان  طويلة 

أعيان الشيعة:ج1 ص411
االرتقاء  على  تصميم  اليمن  شيعة 

رغم عوادي االضطهاد:
الشيعي  الفكر  أن  البعض  يزعم 
مستورد  أو  البالد،  تلك  على  دخيل 
مراجعة  أن  إال  العجم،  بالد  من 
سريعة للتاريخ يثبت خالف ذلك، وأن 
جبهود  اليمن  بلغ  قد  اإلسالم  نداء 
 أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
إىل  اليمن  قبائل  بدعوة  باشر  الذي 
بنفسه.. فكانت هذه  اإلسالم 
طواعية  اإلسالم  تدخل  القبائل 
وباندفاع ذاتي، ويشهد لذلك وفودها 
املدينة  على  تتقاطر  كانت  اليت 
املنورة معلنة إسالمها، لقد شاركت 
بعض وفود القبائل اليمنية يف حجة 
الوداع، وحضروا مراسم )غدير خم( 
)من    اهلل  مقالة رسول  ومسعوا 
إن  مواله(.  علي  فهذا  مواله  كنت 
حسنة  معرفة  امتلكوا  اليمن  أهل 
 ..املؤمنني أمري  لشخصية 

.. وكانوا من حمبيه ومتبعيه
اليمن الموقع الجغرافي:

اجلزء  يف  اليمنية  اجلمهورية  تقع 
اجلزيرة  لشبه  الغربي  اجلنوبي 
آسيا،  قارة  غرب  وجنوب  العربية، 
مليون  وتبلغ مساحتها حوالي نصف 

كيلو مرت مربع، بلغ سكان اليمن 
أكثر من 20 مليون نسمه، يشّكل 
األغلب من سكان  األعم  املسلمون 
نسبة  الشيعة  ويشكل  اليمن، 
كبرية من تركيبة سكانها، حيث 
تبلغ  نسبتهم 47%، علما أن كثريا 
من الشيعة خارج اإلحصائيات بسبب 

االضطهاد العقائدي السياسي.
يتواجد الشيعة االثنا عشرية بكثرة 
كما  وصنعاء(،  مدينيت)عدن  يف 
أن هلم تواجدا يف مدن أخرى  مثل 

اجلوف، مأرب، ذمار، ورداع.
تاريخ الشيعة في اليمن:                                                                                                                         
البلدان  أقدم  من  اليمن  يعترب 
التشيع  يف  والعربية  اإلسالمية 
 ،البيت آلهل  احملض  والوالء 
اآلل  حبب  عجنت  اليمنية  والطينة 
أن  ترض  مل  بل   الطاهرين
األوصياء  سيد  يدي  على  إال  ُتسِلم 
اليمن  تزل  ومل   ،املؤمنني أمري 
تأسيسه  يعود  مبسجد  حمتفظة  
همدانية،  امرأة  يد  على  هـ   8 لعام 
أمري  يدي  على   أسلم  من  أول  هي 

 .املؤمنني
شيعة اليمن واالضطهاد:

كانت  صنعاء  أن  املؤرخون  يذكر 
يف  الكوفة  تضاهي  تارخييا 
التمذهب ألهل البيت، ولكنهم 
تعرضوا إىل مآس ال يتصورها العقل 
كما يذكر ذلك تاريخ اليمن، فمن 
قتل وسيب وصلب وتشريد، وكانت 
قوة التشيع يف اليمن سببًا يف ضرب 
بين أمية للتشيع هناك، حيث أرسل 
اليمن   إىل  أرطأة  بن  بسر  معاوية 
صربا  ألفا  ثالثني  من  أكثر  فقتل 
 ،املؤمنني ألمري  والئهم  بسبب 
ومنهم أوالد عبيد اهلل بن عباس وقد 

قتلهم فوق املصحف.

بأنه هو من قال:
لوكنت بوابا على باب جنة  

لقلت هلمدان ادخلوا بسالم  
حيتلها  اليت  املكانة  على  كدليل 
 علي اإلمام  لدى  اليمنيون 
منذ  األمثلة  أروع  ضربوا  والذين 
اللحظات األوىل لبزوغ فجر اإلسالم، 
هلذا  التارخيية  األهمية  هذه  ومع 
املسجد إال أن وزارة األوقاف مل ُتوِله 
عديدة،  ألسباب  الالزمة  الرعاية 
حيث اقتصر االهتمام به على أهالي 
فهم  املسجد،  فيه  الكائن  احلي 
وأعمال  ونظافته  باجلامع  يهتم  من 

الرتميم عند احلاجة.
وصف المسجد:

قديم  للمسجد  املعماري  الطراز 
داخل  املوجودة  النقوش  وتوحي 
آلل  العظيمة  باملكانة  اجلامع 
البيت اليت ترتبع قلوب اليمنيني، 
على  املنقوشة  الكتابات  خالل  من 
)حممد  منها:  واليت  اجلامع  جدران 
رسول اهلل_على ولي اهلل_فاطمة َأَمة 

اهلل احلسنني صفوة اهلل(.
أمير المؤمنين في اليمن:

 النيب أن  السري  أهل  ذكر 
إىل  يدعوهم  اليمن  إىل  خالدا  بعث 
اإلسالم، فأقام فيهم ستة أشهر فلم 
 ،النيب ذلك  فساء  أحد  جيبه 
يعزل  أن  وأمره   عليًا فبعث 
 املؤمنني أمري  بلغ  فلما  خالدا، 
ثم قرأ على  الفجر  بهم  القوم صّلى 
القوم كتاب رسول اهلل فأسلمت 
واحد،  يوم  يف  كلها  همدان  قبيلة 
اإلسالم،  على  اليمن  أهل  وتبايع 
فلما بلغ ذلك رسول اهلل خر هلل 
ساجدا وقال: )السالم على همدان( 
 ،28 ص  للمفيد:  اإلرشاد،  مرتني. 
والكامل يف التاريخ، البن األثري: ج 
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قال أمير المؤمنين: )أين من جمع فأكثر واحتقب واعتقد ونظر بزعمه للولد(

َعْبِد  َأِبي  َعْن  ُكوِنيِّ  السَّ َعِن   -1
اهللَّ الصادق َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
: )ِإنَّ َعَلى ُكلِّ َحقٍّ َحِقيَقًة  اهللَّ
َواَفَق  َفَما  ُنورًا  وَعَلى ُكلِّ َصَواٍب 
َخاَلَف  وَما  َفُخُذوه  اهللَّ  ِكَتاَب 

ِكَتاَب اهللَّ َفَدُعوه(.
ْعُت  رِّ َقاَل: مَسِ 2- َعْن َأيُّوَب ْبِن احْلُ
)ُكلُّ  َيُقوُل:    اهللَّ َعْبِد  َأَبا 
نَِّة  والسُّ اْلِكَتاِب  ِإىَل  َمْرُدوٌد  َشْيٍء 
وُكلُّ َحِديٍث اَل ُيَواِفُق ِكَتاَب اهللَّ 

َفُهَو ُزْخُرٌف(.
َأِبي  َعْن  َراِشٍد  ْبِن  َأيُّوَب  َعْن   -3
)َما  َقاَل:   الصادق اهللَّ  َعْبِد 
ِديِث اْلُقْرآَن َفُهَو  مَلْ ُيَواِفْق ِمَن احْلَ

ُزْخُرٌف(.
وَغرْيِه  َكِم  احْلَ ْبِن  ِهَشاِم  َعْن   -4
 َقاَل: )َخَطَب  َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ

 مِبًِنى َفَقاَل: َأيَُّها النَّاُس  النَّيِبّ
ِكَتاَب  ُيَواِفُق  َعينِّ  َجاَءُكْم  َما 
اِلُف  اهللَّ َفَأَنا ُقْلُته وَما َجاَءُكْم خُيَ

ِكَتاَب اهللَّ َفَلْم َأُقْله(.
خطب رسول اهلل  مبنى -وهو 
مبّكة  املعروف  للموضع  اسم 
زادها اهلل شرفًا وتعظيمًا- فقال: 
)َأيَُّها النَّاُس َما َجاَءُكْم َعينِّ ُيَواِفُق 
ِكَتاَب اهللَّ َفَأَنا ُقْلُته( ألّن كّل ما 
ألّنه  القرآن،  يف  فهو    قال 
َيْنِطُق  )َوَما  تعاىل:  اهلل  قال  كما 

من كتاب الكافي

َعْن اهْلََوى� ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى( 
ما  آية 3-4، وكّل  النجم:  سورة 

أوحى إليه رّبه فهو يف الكتاب.
اِلُف  ثم قال : )وَما َجاَءُكْم خُيَ
  ألّنه  َأُقْله(  َفَلْم  اهللَّ  ِكَتاَب 
ألحكامه  ومبنّي  للكتاب  مظهر 
وهذا  خيالفه؟  ما  يقول  فكيف 
خربًا،  اللفظ  حبسب  كان  وإن 
برّد  أمر  املعنى  حبسب  لكّنه 
األحاديث املنقولة عنه إىل الكتاب 
واألخذ مبا يوافقه واإلعراض عّما 
عليه  يكثر  بأّنه  لعلمه  خيالفه، 

اأَلْخِذ ِبما وافق 
ِكَتاب اهلل
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قال أمير المؤمنين: )أين من كان أعد عديدا وأكنف جنودا(
أكاذيب الكّذابني.

َيْعُفوٍر  َأِبي  ْبِن  اهللَّ  َعْبِد  َعْن   -5
 َعِن  َقاَل: )َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللَّ
ِديِث َيْرِويه َمْن َنِثُق ِبه  اْخِتاَلِف احْلَ
وِمْنُهْم َمْن اَل َنِثُق ِبه، َقاَل ِإَذا َوَرَد 
َعَلْيُكْم َحِديٌث َفَوَجْدُتْ َله َشاِهدًا 
ِمْن ِكَتاِب اهللَّ َأْو ِمْن َقْوِل َرُسوِل 
ِبه  َجاَءُكْم  َفالَِّذي  وِإالَّ    اهللَّ

َأْوىَل ِبه(.
َقوُل َعْبِد اهللَّ ْبِن َأِبي َيْعُفوٍر: )َسَأْلُت 
اْخِتاَلِف  َعِن    اهللَّ َعْبِد  َأَبا 
ِديِث َيْرِويه َمْن َنِثُق ِبه( الظاهر  احْلَ
األحاديث  عن  كان  سؤاله  أّن 
ثقات  بعضها  َنَقَلُة  اليت  املختلفة 
َوَنَقَلُة بعضها غري ثقات، واملقصود 
بعض،  على  بعضها  ترجيح  طلب 
ِبه(  َنِثُق  اَل  َمْن  )وِمْنُهْم  وقوله: 
لبيان أمر آخر وهو أّن بعض رواة 
احلديث غري ثقة وحاله مكشوف 
االعتماد  لعدم  فيه  إشكال  ال 

حبديثه.
َعَلْيُكْم  َوَرَد  )ِإَذا   :فقال
ِمْن  َشاِهدًا  َله  َفَوَجْدُتْ  َحِديٌث 
َرُسوِل  َقْوِل  ِمْن  َأْو  اهللَّ  ِكَتاِب 
حمذوف  الشرط  جزاء   ) اهللَّ

أي فخذوه أو فاقبلوه.
ثم قال: )وِإالَّ َفالَِّذي َجاَءُكْم 
جاءكم  فالذي  أي:  ِبه(  َأْوىَل  ِبه 
به  يأخذ  أن  أوىل  هو  باحلديث 
وأن  إليكم  يتعّداه  ال  أن  وينبغي 
ال تأخذوا به فتيًا وحكمًا وعماًل 
اإلرجاء  مثله  يف  عليكم  والالزم 
إىل لقاء اإلمام كما يستفاد 

ذلك من أخبار كثرية.
قبله  اليت  واألربعة  احلديث  وهذا 
تدّل على أّن كتاب اهلل أصل كلِّ 
ما صّدقه  وأّن كّل  حّق وصواب 
كتاب اهلل وجب األخذ به وكّل 
ما خالفه وجب تركه، وكّل ما 

عن  حكاية  تعاىل  اهلل  قال 
إبراهيم: )َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا 
َواْلَبْغَضاُء(  اْلَعَداَوُة  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا 
سورة املمتحنة: آية4، يعين: ترّبأنا 

منكم. 
إذا عرفت هذا فنقول:

 ، لغة: هو السرت واإلخفاء  الكفر 
ومنه مسي الزارع والليل ومن لبس 

ثوبا فوق درعه كافرا.
مل  الذي  هو  اصطالحا:  والكافر 
أو  تعاىل،  البارئ  بوجود  يعتقد 
بواحد  أو  بأحد صفاته احلسنى، 
إذا  ألنه  بذلك  مسي  أنبيائه،  من 
مل يعتقد ذلك فكأنه أخفاه عن 
عن  وسرته  بزعمه،  الوجود  عامل 

مرتبة الشهود باعتقاده.
احلديث  هذا  يف  والكفر 
واحد  كلِّ  على  محله  ميكن 
خمالفة  ألّن  املعاني،  هذه  من 
من  كانت  إن  والسّنة  الكتاب 
الثانية  الفرقة  أو  األوىل  الفرقة 
األّولني،  باملعنيني  الكفر  كان 
بالربوبّية  يقّر  مّمن  كانت  وإن 
وهو   - القرآن  وأحّقية  والرسالة 
األظهر يف هذا املقام - فمن حيث 
إّنه ترك ما فيهما، يتحّقق الكفر 
إّنه مل  الثالث، ومن حيث  باملعنى 
اجلليلة،  النعمة  هذه  قدر  يعرف 
يعمل  ومل  والسّنة،  القران  أعين: 
مبا فيهما، يتحّقق الكفر باملعنى 
الرتك  هذا  إّن  ومن حيث  الرابع، 
النعمة  هذه  قدر  معرفة  وعدم 
ومن  اهلل  من  الرباءة  يستلزمان 
 - ذلك  من  اهلل  أعاذنا   - رسوله 
اخلامس،  باملعنى  الكفر  يتحّقق 
إذا  كفر  املعنى  بهذا  واملخالفة 
كانت عمدًا أو يف أصول العقائد 

الدينية.

مل يعلم موافقته وال خمالفته وجب 
داللة  أيضًا  وفيه  فيه،  التوّقف 
على األحاديث املختلفة وإن كان 
الراوي يف أحدهما ثقة ورعًا دون 
اآلخر وجب موازنتها مع الكتاب.

6 - َعِن اْبِن َأِبي ُعَمرْيٍ َعْن َبْعِض 
َعْبِد  َأَبا  ْعُت  )مَسِ َقاَل:  َأْصَحاِبه 
 َيُقوُل: َمْن َخاَلَف ِكَتاَب  اهللَّ
ٍد َفَقْد َكَفَر(. مَّ اهللَّ وُسنََّة حُمَ

)َمْن   :الصادق اإلمام  قول 
يف  املخالفة  كانت  سواء  َخاَلَف( 

الفتوى أو احلكم أو العمل.
وُسنََّة  اهللَّ  )ِكَتاَب   :وقوله
والكفر  َكَفَر(  َفَقْد   مَّد حُمَ

يطلق على مخسة معان: 
األّول: إنكار الربوبّية، كما هو 

شأن الزنادقة والدهرية.
العلم  مع  احلّق  إنكار  الثاني: 
بأّنه حّق، كما هو شأن املنافقني 
واملنكرين للرسول مع علمهم 
تعاىل:  اهلل  قال  كما  بأحقيته، 
ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه  )َفَلمَّ
سورة  اْلَكاِفِريَن(  َعَلى  اهللَِّ  َفَلْعَنُة 

البقرة: آية89.
الثالث: ترك ما أمر اهلل به، كما 
ِبَبْعِض  )َأَفُتْؤِمُنوَن  تعاىل:  اهلل  قال 
َفَما  ِبَبْعٍض  َوَتْكُفُروَن  اْلِكَتاِب 
ِإالَّ  ِمْنُكْم  َذِلَك  َيْفَعُل  َمْن  َجَزاُء 
ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة  َياِة الدُّ ِخْزٌي يِف احْلَ
سورة  اْلَعَذاِب(  َأَشدِّ  ِإىَل  ُيَردُّوَن 
البقرة: آية85، فكفرهم برتك ما 
أمرهم به ونسبتهم إىل اإلميان ومل 

يقبله منهم.
الرابع: كفر النعم، كما قال اهلل 
 :سليمان عن  حكاية  تعاىل 
ِلَيْبُلَوِني  َربِّي  َفْضِل  ِمْن  )َهَذا 
النمل:  سورة  َأْكُفُر(  َأْم  َأَأْشُكُر 

آية40.
كما  الرباءة  كفر  الخامس: 
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قال أمير المؤمنين: )أين الملوك واألكاسرة(

الحلقة الثامنة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 
القاسم  أبي  واملرسلني  األنبياء  خات 
الطاهرين،  الطيبني  وآله  حممد 
واللعن الدائم على أعدائهم إىل قيام 

يوم الدين.
السابقة  احللقة  يف  الكالم  كان 
 حول إمامة اإلمام أمري املؤمنني
من القرآن الكريم، ويف هذه احللقة 
بن  علي  اإلمام  إمامة  ألدلة  نتعرض 
النقلي  الدليل  من   طالب أبي 

 .الثاني وهو سنة النيب
من   النيب سرية  مراجعة  عند 
بل   -عليه الوحي  نزول  بدء 
قبله- وتعامله مع األحداث سواء يف 

حله  املنورة، يف  املدينة  أم يف  مكة 
 و ترحاله، جند بوضوح تام بأنه
وأنه  بعده  والوصي من  عنّي اخلليفة 
علي بن أبي طالب، وجند أيضا 
خالفة  يف   النيب نصوص  بأن 
متواترة،  وإمامته   املؤمنني أمري 
ولعل من أبرز وأشهر هذه األحاديث 
يوم  أو  الدعوة  بدء  حديث  واألفعال 
اإلنذار  أية  نزول  عند  وذلك  الدار، 
الشعراء:  اأَلْقَرِبنَي(  َعِشرَيَتَك  )َوَأنِذْر 
النصوص  من  بعض  وهذه   ،214

.الثابتة عن النيب
1ـ حديث بدء الدعوة: 

ُأمهات  يف  اخلرب  هذا  ُذكر  وقد 
الفريقني،  لدى  املعتربة  املصادر 
كتابه  يف  الدين  شرف  السيد  قال 
بهذه  )أخرجه  ص188:  املراجعات، 
اآلثار  َحَفظة  من  كثري  األلفاظ 
النبوية، كابن إسحاق، وابن جرير، 
وأبي  مردويه،  وابن  أبي حات،  وابن 
نعيم، والبيهقي يف سننه ويف دالئله، 
سورة  تفسري  يف  والطربي  والثعليب، 
الكبريين،  تفسرييهما  من  الشعراء 

وأخرجه الطربي أيضا يف اجلزء الثاني 
وامللوك،  األمم  تاريخ  كتابه:  من 
وأرسله ابن األثري إرسال املسلمات يف 
اجلزء الثاني من كامله عند ذكره 
أمر اهلل نبيَّه بإظهار دعوته...(، ومن 
ناذج ذلك ما أورده الطربي)310هـ( 
يف تارخيه، ج62/2: عن عبد اهلل بن 
 طالب أبي  بن  علي  عن  عباس 
اآلية على رسول  نزلت هذه  ملا  قال: 
األقربني(  عشريتك  )وأنذر   اهلل
يا  لي:  فقال   اهلل رسول  دعاني 
علي إن اهلل أمرني أن ُأنذر عشريتي 
من  صاعا  لنا  فاصنع   ... األقربني 
طعام ... ثم أمجع لي بنى عبد املطلب 
به،  وأبلغهم ما أمرت  حتى أكلمهم 
له  دعوتهم  ثم  به  أمرني  ما  ففعلت 
... فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام 
ثم  به...  فجئت  هلم  صنعت  الذي 
بين  يا  فقال:   اهلل رسول  تكلم 
شابا  أعلم  ما  واهلل  إني  املطلب  عبد 
يف العرب جاء قومه بأفضل مما قد 
خبري  جئتكم  قد  إني  به  جئتكم 
الدنيا واآلخرة، وقد أمرني اهلل تعاىل 
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قال أمير المؤمنين: )أين يذهب بكم المذاهب(
إن  ثم  عمك؟  دون  عمك  ابن  ورثت 
احلادثة... هذه  ذكر   اإلمام

ابن  ورثت  )فبذلك   :قال ثم 
الكربى  السنن  عمي(.  دون  عمي 

للنسائي)303هـ(، ج126/5.
يف  ما  خيفى  ال  دامغة:  حقيقة 
الواضحة  الداللة  من  احلديث  هذا 
- اليت ال ميكن إخفاؤها والتحايل 
أمري  اإلمام  خالفة  على  عليها- 
املؤمنني، وحبكم هذا احلديث 
القطعي املتفق عليه كان اإلمام علي 
 خليفًة للنيب بن أبي طالب
وعلى  مقامه،  وقائما  ووارثا  ووصيا 

مجيع املسلمني الطاعة وإتباع أمره.
فمن حاَد يومًا إىل غريهم 

          َسيلقى عقابًا مقيمًا نكياًل.
2ـ حديث الوصّية: نقل الشيخ حممد 
  حسن املظفر عن العالمة احللي
أنه قال: من املسند ]مسند أمحد بن 
حنبل[، عن سلمان، قال: )يا رسول 
اهللَّ ! من وصّيك ؟ قال: يا سلمان! من 
كان وصّي أخي موسى ؟ قال: يوشع 
ووارثي،  وصّيي،  فإّن  قال:  نون،  بن 
علّي  موعدي:  وينجز  ديين،  يقضي 
الشيخ  عقب  ثم  طالب(،  أبي  ابن 
معنى  إّن  وأقول:  بقوله:   املظفر
إىل  أوصى  يقال:  العهد،  الوصّية: 
فالن، مبعنى: عهد إليه ]لسان العرب 
15 / 320 - 321 ماّدة )وصي([، فإن 
بشموله  الوصّية حكم  متعلَّق  أطلق 
جلميع ما يصلح تعلَّقها به، وإن قّيد، 
كما لو قيل: أوصى إليه بأيتامه، أو 
به،  اختّص  حنوهما،  أو  ماله،  ثلث 
قبيل  من  الرواية  أّن  الواضح  ومن 
األّول، فتشمل الوصّية باخلالفة، بل 
إليه،  وتنصرف  ما تشمله  أظهر  هي 
بل معنى وصّي النيّب: خليفته، كما 
يشهد له أّن النيّب ضرب لسلمان 
)يوشع(  وهو:  موسى،  بوصّي  مثال 
الصدق،  )دالئل   . ملوسى  اخلليفة 

ج49/6(.
3ـ حديث المنزلة: كما أورد الشيخ 
يف  العالمة)قده(:  قول  املظفر)ره( 
ويف  طرق،  عّدة  من  أمحد  مسند 
عّدة  من  ومسلم  البخاري  صحيح 

إىل  خرج  مّلا   النيّب أّن  طرق، 
تبوك استخلف علّيا يف املدينة وعلى 
كنت  )ما   :علّي فقال  أهله، 
أوثر أن خترج يف وجه إالَّ وأنا معك، 
تكون  أن  ترضى  أما   :فقال
إالَّ  موسى،  من  هارون  مبنزلة  ميّن 
الشيخ  عقب  ثم  بعدي(،  نيّب  ال  أّنه 
املظفر بقوله: ال ريب أّن االستثناء 
دليل العموم، فتثبت لعلّي  مجيع 
منازل هارون الثابتة له يف اآلية سوى 
اإلمامة؛  هارون:  منازل  ومن  النبّوة، 
تعاىل:  قوله  يف  باألمر  املراد  ألّن 
هو  طه:32  َأْمِري(  يِف  )َوَأْشِرْكُه 
التبليغ  هي  اليت   - النبّوة  من  األعّم 
عن اهللَّ تعاىل -، ومن اإلمامة - اليت 
هي الرئاسة العاّمة -، فإّنهما أمران 
سبحانه  اهللَّ  جعل  ولذا  خمتلفان، 
إبراهيم نبّيا وإماما جبعلني مستقلَّني، 
غري  األنبياء  من  كثري  وكان 
إبراهيم  بزمن  كانوا  كمن  أئّمة، 
هلما،  أتباع  فإّنهم   ،وموسى
وخاضعون لسلطانهما. ويشهد للحاظ 
اآلية،  األمر يف  وإرادتها من  اإلمامة 
األخبار املصّرحة بأّن النيّب  دعا 
أسألك مبا سألك  إّني  )اللَّهّم  فقال: 
لي صدري،  تشرح  أن  موسى،  أخي 
عقدة  وحتّل  أمري،  لي  تيّسر  وأن 
من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي 
وزيرا من أهلي، علّيا أخي، أشدد به 
]راجع  أمري(،  يف  وأشركه  أزري، 
النعمان،  للقاضي  األخبار  شرح 
الطوسي،  للشيخ  االمالي  ج19/1، 
املراد هنا  فإّن   .] ص607، وغريهما 
بــ )اإلشراك يف أمره( هو: اإلشراك 
بالنبّوة، كما  اإلشراك  باإلمامة، ال 
هو ظاهر، وال املعاونة على تنفيذ ما 
بأن  أّوال  له  دعا  قد  ألّنه  فيه؛  بعث 
معنى  وباجلملة:  له.  وزيرا  يكون 
أمانيت  يف  أشركه  الكرمية:  اآلية 

الشاملة جلهيت النبّوة واإلمامة.

وللكالم تتمة تأتي إن شاء اهلل تعاىل.
الطيبني  واله  وصلى اهلل على حممد 

الطاهرين.

يوازرني  م  فأيكُّ إليه  أدعوكم  أن 
يكون  أن  على  األمر  هذا  على 
أخي ووصيي وخليفيت فيكم، قال: 
فأحجم القوم عنها مجيعا، وقلت وإني 
ألحدثهم سنا: أنا يا نيب اهلل أكون 
وزيرك عليه، فأخذ برقبيت ثم قال: 
إن هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم 
فامسعوا له وأطيعوا، قال: فقام القوم 
قد  طالب  ألبي  ويقولون  يضحكون 

أمرك أن تسمع البنك وتطيع.
ومضات قدسية: 

أن  احلديث  هذا  خالل  من  نالحظ 
أمري  بتعيني  اقرتنت   النيب دعوة 
ووزيرا  ووصيا  خليفة   املؤمنني
احلديث  هلذا  أن  كما   ،للنيب
يف  متوفرة  غري  ومزايا  خصوصيات 

غريه من األحاديث واألخبار: 
1ـ كون هذا احلديث يف أوائل الدعوة 
لذا  الشريفة،  البعثة  وبدء  احملمدية 
فإن فيه داللة واضحة على أن القيادة 
منه،  مفروغ  أمٌر   النيب بعد  من 
يف  للدخول  بالدعوة  اقرتنت  فقد 
اإلسالم وتوحيد اهلل عز وجل، فكما 
أنه مأمور بتبليغ مسألة التوحيد 
ورسالة السماء كذلك مأمور بتبليغ 

خالفة علي بن أبي طالب)ع(.  
يف  النيب  دعاهم  الذين  إن  2ـ 
تلك الدار فهموا أن اخلليفة واملرجع 
اإلمام  هو    النيب  بعد  والوصي 
خالل  من  واضح  وهذا   ، علي 
)ويقولون  احلادثة:  تلك  يف  قوهلم 
ألبي طالب قد أمرك أن تسمع البنك 

وتطيع(. 
أنه  يتبني  3ـ من خالل هذه احلادثة 
مل يكن هناك شك يف وراثة وخالفة 
كان  وإنا   ،للنيب  اإلمام
وسبب  لكيفية  وضوح  عدم  هناك 
الشيء  إدراك هذا  الوراثة، وميكن 
 من خالل استدالل أمري املؤمنني
بهذه احلادثة يف جواب السائل الذي 
 سأله عن مشروعية وراثته للنيب
االستدالل  وهذا  العباس،  عمه  دون 
تذكره كتب الفريقني، وهذا نصه 
)إن  ذكر:  حيث  العامة  كتب  من 
املؤمنني مل  أمري  يا  لعلي:  قال  رجال 
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قال أمير المؤمنين: )أين يتيه بكم الغياهب ويختدعكم الكواذب(

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  وآله  حممد  خلقه  خري  على 
الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم 

أمجعني إىل قيام يوم الدين.
التأريخ  هناك ِمن األمساء َمن خّلدها 
البشرية  هلم  حفظتها  اليت  جلهودهم 
يف  جنوما  فكانوا  الزمان،  مر  على 
كافة،  احلياة  جماالت  يف  مسائها، 
اجلليل  التابعي  املشاهري  هؤالء  ومن 
أبو األسود الدؤلي الذي امتاز خبصال 
حتى  قومه،  يف  مرّبزا  جعلته  كثرية 
فضائله  بكثرة  واشتهر  صيته  ذاع 
كان  فقد  الفكرية،  وإجنازاته 
الزم  شرسا  ومقاتال  وخطيبا  شاعرا 
أمري املؤمنني يف حروبه، ونهل من 

فيض علومه حتى كّلفه أمري املؤمنني 
وقواعده،  النحو  أسس  بوضع   
ونقط حروف العربية إىل غري ذلك مما 

يأتي ذكره.
عمرو  بن  هو ظامل  ونسبه:  اسمه 
بن سفيان بن بكر بن عبد مناف بن 
ُمَضر  إىل  نسبه  ينتهي  حيث  كنانة، 
أحد  هو  الدائل  أو  والدؤلي  نزار،  بن 

أجداده.
كنيته: أبو األسود، وقد طغت كنيته 
على امسه فاشتهر بها، علمًا بأنه مل 
األغلب،  على  سوداء  بشرة  ذا  يكن 
وليس له ولد امسه أسود، وقد رضي 
ألن  الكنية،  هذه  لنفسه  األسود  أبو 
امسه ثقيل )ظامل( على السمع، مع أنه 
يتنافى مع مكانته االجتماعية وكونه 

قاضيًا يتصف بالعدل، فأبعد امسه عن 
نفسه حتى ال يؤثر على املظلوم.

األسود  أبو  ولد  ونشأته:  والدته 
سنة )16( قبل اهلجرة، وقد ُولد على 
اإلمام  وكان  اليمن،  يف  األكثر 
رسول  عهد  على  اليمن  يف   علي
منذ  بشعره  وآزره  فصحبه   اهلل

نعومة أظفاره.
يف  أسلم  أنه  الثابت  من  إسالمه: 
عهد رسول اهلل إال أنه اخُتلف يف 
رجال  وأغلب  اإلسالم،  دخل  متى  أنه 
الصحابة،  تابعي  من  اعتربوه  التأريخ 
أنه  والظاهر   ،النيب ير  مل  فهو 

.أسلم يف أواخر حياة النيب
يتبادر إىل األذهان هو  الذي  والسؤال 
أنه ملاذا مل يتشرَّف برؤية خات األنبياء 

واملرسلني حممد؟
ذلك  السبب يف  قد يكون  واجلواب: 
ُولد  قد  فإنه  املكاني،  البعد  هو 
أو خارج مكة حيث كانت  باليمن، 
تقطن كنانة، ثم دخل املدينة يف زمن 
عمر بن اخلطاب يف الوقت الذي كان 
فيه املرض والناس ميوتون موتًا ذريعًا.

َعَلِويَّ  الدؤلي  األسود  أبو  وكان 
املذهب، معدودًا يف التابعني والفقهاء، 
واألشراف  والشعراء،  واحملدثني 
والنُّحاة  هاة،  والدُّ واألمراء  والفرسان، 

واحلاضري اجلواب.
أبو  كان  السيوطي:  احلافظ  قال 
التابعني،  سادات  من  الدؤلي  األسود 
هم  وأشدِّ رأيًا،  الرجال  أكمل  ومن 
اجلواب  سريع  شاعرًا،  شيعيًا  عقاًل، 
أبي  بن  علي  ثقة يف حديثه، وصحب 
الوعاة  بغية  طالب وشهد معه صفني. 

للسيوطي: ج4،ص22.
آثاره العلمية: أبو األسود مفخرة من 
أول  فهو  والبالغة،  الفصاحة  مفاخر 
من وضع النحو العربي بأمر من اإلمام 
ظهور  يف  السبب  وكان   ،علي
الكالم  يف  اللحن  ظهور  النحو  علم 
ويف قراءة القرآن الكريم حني ازداد 
املسلمني  بني  والتشابك  االختالط 
العرب وغريهم من املسلمني األعاجم، 
وخاصة يف البصرة حيث أنها مركز 
جتاري حضاري، كثر فيه االختالط 
وشيوعه،  صوره  بأجلى  اللحن  وظهر 
حتى وصل إىل بيت أبي األسود الدؤلي 

َنْت ابنته أمامه. حني حَلَ

أبو األسود الدؤلي
أديب..فارس..عامل
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قال أمير المؤمنين: )أين الذين أخلصوا أعمالهم هلل وطهروا قلوبهم لمواضع نظر اهلل(

عباس،  ابن  بعد  البصرة  على  واليًا 
يف  ورئيس  كبري  دور  له  كان  وقد 
حرب اجلمل، إذ قام وسيطًا بني اإلمام 

علي وعائشة وطلحة والزبري.
وبعد حرب اجلمل اشرتك أبو األسود 
الدؤلي يف حرب صفني، فقد صاحب 
بأبي  يرَض  ومل   ،عليا اإلمام 
وبعد  التحكيم،  يف  األشعري  موسى 
كان  ِصفِّني  يف  املعنوي  االنكسار 
أبو األسود الدؤلي قائدًا للجيش الذي 

حارب اخلوارج.
وَتَلقَّى  البصرة  إىل  رجع  ذلك  بعد  ثم 
 ،هناك خرب استشهاد اإلمام علي
فصعد املنرب وخطب الناس ونعى إليهم 
يف  فقال  وبكاه،   املؤمنني أمري 

خطبته: 
عن  املارقة  اهلل  أعداء  من  رجال  وإن 
مسجده  يف  املؤمنني  أمري  قتل  دينه 
وهو خارج لتهجده يف ليلة يرجى فيها 
هو  فاهلل  فقتله،  القدر  ليلة  مصادفة 
وروحه  ومبقتله  به  وأكرم  قتيل  من 
وجل  عز  اهلل  إىل  عرجت  روحي  من 
لقد  واالحسان  واإلميان  والتقى  بالرب 
تتبني  ال  أرضه  يف  اهلل  نور  منه  أطفأ 
بعده، وهدم ركنا من أركان اهلل عز 
إليه  وإنا  هلل  فإنا  مثله  يشاد  ال  وجل 
مصيبتنا  حنتسب  اهلل  وعند  راجعون 
يوم  اهلل  ورمحه    املؤمنني  بأمري 
ثم  حيا،  يبعث  ويوم  قتل  ويوم  ولد 
بكى حتى اختلفت أضالعه ثم قال: 
وقد وصى بعده باإلمامة إىل ابن رسول 
اهلل وابنه وسليله وشبيهه يف خلقه 
وهديه وإني ألرجو أن جيرب اهلل به ما 
وهى ويسد ما انثلم وجيمع به الشمل 
ويطفئ به نريان الفتنة فبايعوه ترشدوا، 
احقاق  شرح  كلها(.  الشيعة  فبايعت 

احلق للسيد املرشعي:ج18،ص258.
ألبي  زياد  قال  قال:   املربَّد  وروى   
كربت  قد  إنك  لوال  الدؤلي  األسود 
الستعنا بك يف بعض أمورنا، قال: إن 
عندي  فليس  للصراع  تريدني  كنت 
فهما  وعقلي  رأيي  تريد  كنت  وان 
األسود  أبو  وكان  كانا..  ما  أوفر 
مليح  الكالم  جيد  اجلواب  حاضر 

البادرة.
روى عن الشعيب أنه قال: قاتل اهلل أبا 
األسود ما كان أعف أطرافه وأحضر 
جوابه، دخل على معاوية بالنخيلة فقال 
له معاوية: أكنت ُذكرت للحكومة؟ 

صانعا؟  كنت  فما  قال:  نعم،  قال: 
املهاجرين  من  ألفا  قال: كنت أمجع 
وأبنائهم  األنصار  من  وألفا  وأبنائهم 
ثم أقول يا معشر من حضر أرجل من 
الطلقاء،  من  رجل  أم  أحق  املهاجرين 
الذي  هلل  احلمد  وقال  معاوية  فلعنه 

كفاناك.. 
وروي أن أبا األسود طلب بأن يكون يف 
احلكومة وقال ألمري املؤمنني يف وقت 
ترض  ال  املؤمنني  أمري  يا  احلكمني 
الرجل  عجمت  قد  فإني  موسى  بأبي 
قريب  فوجدته  أشطره  فحلبت  وبلوته 
يبلغ  ما  أدري  وما  أنه ميان  مع  القعر 
نصحه، فابعثين فإنه ال حيل عقدة إال 
رموك  قد  وانهم  منها  أشد  له  عقدت 
حبجر األرض، فإن قيل إنه ال صحبة 
لي فاجعلين ثاني اثنني فليس صاحبهم 
إال من تعرف وكان يف اخلالف عليهم 

 ..كالنجم، فأبى
أبا  أن  النحوي  يزيد  بن  وروى حممد 
يرمونه  وكانوا  شيعيا  كان  األسود 
ذلك،  شكا  أصبح  فإذا  بالليل 
فشكاهم مرة، فقالوا: ما حنن نرميك 
ولكن اهلل يرميك، فقال: كذبتم لو 
وقال  أخطأني..  ما  يرميين  اهلل  كان 
العرب  يف  ما  قشري  بين  يا  يوما:  هلم 
أحُب إلّي طول بقاء منكم، قالوا: ومل 
أمرا  ركبتم  إذا  ألنكم  قال:  ذاك؟ 
اجتنبتم  وإذا  فاجتنبه،  أنه غيٌّ  علمُت 
أمرا علمُت أنه رشد فاتبعته، فنازعوه 

الكالم فأنشأ يقول: 
يقول األرذلون بنو قشري

طوال الدهر ال تنسى عليا  
أحب حممدا حبا شديدا

وعباسا ومحزة والوصيا  
أحبهم حلب اهلل حتى

أجئ إذا بعثت على هويا  
فإن يك حبهم رشدا أصبه

ولست مبخطئ إن كان غيا  
األسود؟  أبا  يا  أشككت  له  فقالوا 
فقال أمل تسمعوا اهلل تعاىل يقول: )وإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني( 
الشريف  األمالي   .) شك  اهلل  أفرتون 

املرتضى:ج1،ص213.
األسود  أبو  الشاعر  تويّف  وفاته: 
هـ   )69( عام  اهلل(  )رمحه  الدؤلي 
)طاعون  بـ  العراق  يف  البصرة  مبدينة 
جارف(. خمتصر أخبار شعراء الشيعة 

املرزباني اخلرساني: ص30.

القرآن  قراءة  يف  اللحن  ازداد  كما 
آيات عديدة حلنت  الكريم، ومسعت 
معانيها،  ت  تغريَّ حبيث  القراءة  فيها 
من  الكريم  القرآن  على  وحفاظًا 
التحريف واخلطأ واالحنراف، وصيانة 
الدؤلي  األسود  أبو  العربية وضع  ِللَّغة 
هي  األسس  وهذه  النحو،  علم  ُأُسَس 
اليت أخذها عن اإلمام علي، قال 
علي  على  دخلت  الدؤلي:  األسود  أبو 
مطرقا  فرأيته    طالب أبي  بن 
أمري  يا  تفكر  فيم  فقلت  متفكرا 

املؤمنني؟
حلنا  هذا  ببلدكم  مسعت  إني  قال: 
أصول  يف  كتابا  أصنع  أن  فأردت 
العربية، فقلت: إذا فعلت هذا أحييتنا 
بعد  أتيته  ثم  اللغة،  هذه  فينا  وبقيت 
بسم  فيها:  صحيفة  إلّي  فألقى  ثالث 
كله  الكالم  الرحيم  الرمحن  اهلل 
اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن 
حركة  عن  أنبأ  ما  والفعل  املسمى، 
معنى  عن  أنبأ  ما  واحلرف  املسمى، 
ليس باسم وال فعل، ثم قال لي: تتبعه 
وزد فيه ما وقع لك واعلم يا أبا األسود 
أن األشياء ثالثة ظاهر ومضمر وشيء 
ليس بظاهر وال مضمر، وإنا يتفاضل 
العلماء يف معرفة ما ليس بظاهر وال 
مضمر، قال أبو األسود: فجمعت عنه 
من  فكان  عليه،  وعرضتها  أشياء 
منها  فذكرت  النصب،  حروف  ذلك 
إنَّ وأنَّ وليت ولعل وكأن، ومل أذكر 
لكن فقال لي: مل تركتها؟ فقلت مل 
منها،  هي  بلى  فقال:  منها،  أحسبها 
للمتقي  العمال  كنز  فيها.  لي  فزاد 

اهلندي:ج10،ص284.
هو  خالدًا  بقي  الذي  اآلخر  والعمل 
الكريم،  القرآن  وتشكيل  تنقيط 
القرآن،  ل  وَشكَّ َنقََّط  من  أوَّل  فهو 
وهناك مصحف مشّكل خبط الدؤلي 
يف خزانة الكتب الرضوية يف مشهد 

إيران.
 :سيرته في عهد اإلمام علي
ل أو هاجر أبو األسود إىل البصرة  ُرحِّ
يف عهد عمر بن اخلطاب، ومل نسمع 
زمن  يف  ال  هناك  دورا  أو  ذكرا  له 
وحينما  عثمان،  عهد  يف  وال  عمر 
بايع الناس اإلمام عليا باخلالفة 
نشطت براعم الدؤلي بالبصرة، وَتَقلَّد 
أمسى مراتب الدولة، فأصبح قاضيًا، 
دائرة الصدقات واجلند، ثم  ثم مدير 
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قال أمير المؤمنين: )أين العمالقة وأبناء العمالقة(

العلمي  احلوار  بأّن  شّك  ال 
القائمة  واملناظرات  واالحتجاجات 
واألخالقية  املنطقية  األسس  على 
إىل  للوصول  الوسائل  أفضل  من 
وقد  عنها،  والكشف  احلقائق 
هذه  على  الكريم  القرآن  حث 
إذ  العلمي،  البحث  من  الطريقة 
الَِّذيَن  ِعَباِد�  ْر  َفَبشِّ تعاىل:  قال 
َأْحَسَنُه  َفَيتَِّبُعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن 

سورة الزمر آية17- 18.
املضمار  هذا  يف  السّباقني  ومن 

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

الطاهرين

فالكتب   ، البيت  أهل  أئمة 
باالحتجاجات  مملوءة  الروائية 
بينهم  دارت  اليت  واملناظرات 
الفكرّية  املذاهب  أصحاب  وبني 
وغريهم،  املسلمني  من  األخرى 
االعتقادية  املعارف  جانيب  يف 

واألحكام الشرعية.
وانطالقًا من قوله تعاىل: اْدُع إىل 
َواملَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َربَِّك  َسِبيِل 
ِهَي  ِبالَّيِت  َوَجاِدهْلُم  َسَنِة  احْلَ
آية125،  النحل:  سورة   َأْحَسُن
يكونا  أن  للمناظَريِن  فالبّد 
مّطلَعنِي على آداب املناظرة وفنونها 
ناجحة،  املناظرة  تكون  لكي 
املناظرة  آداب  يّتبعا  أن  وجيب 

لكي خيرج الطرفان منها بنتيجة 
الرجل  يكون  رمبا  ألّنه  مثمرة، 
غري  ولكّنه  زمانه  أهل  أعلم  من 
فال  املناظرة،  فنون  على  مّطلع 
يكون ناجحًا فيها، وكذا لو مل 
يتبعا اآلداب، فإن النتيجة املرجوة 
فينبغي  مثمرة،  غري  ستكون 
وشرائط  آداب  مراعاة  للمناظر 
املناظرة، وهذه اآلداب تارة تكون 
علمية  تكون  وأخرى  أخالقية، 
وسنشري  املناظرة،  مبنهج  ترتبط 

إمجااًل إىل بعضها:
األولى: احتمال قبول احلق والتأثري 
قبول  عدم  علم  إذا  فأما  فيه، 
عن  يرجع  ال  وأنه  للحق،  املناظر 
رأيه وإن تبني له خطؤه، فمناظرته 
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قال أمير المؤمنين: )أين الجبابرة وأبناء الجبابرة(

الثامنة: أن ال مينع املناظر اآلخرين 
من االنتقال من دليل إىل آخر ومن 
سؤال إىل سؤال بل ميكنهم من 
تنتهي  فقد  يفعل  مل  وإن  ذلك، 
بشرط  والعناد،  باجلدال  املناظرة 
عدم اخلروج عن موضوع املناظرة.  
أصحاب  يناظر  أن  التاسعة: 
إذا  منهم  ليستفيد  والفهم  العلم 
والغالب  احلق،  يطلبون  كانوا 
أنهم حيرتزون من مناظرة الفحول 
واألكابر، خوفا من ظهور احلق 
على لسانهم، ويرغبون فيمن دونهم 

طمعًا يف ترويج الباطل عليهم.
العاشرة: من املهم أن يلتزم املناظر 
بالصفات األخالقية احلسنة حتى 
فيلتزم  اآلخرين،  ود  يكسب 
احلديث  يف  واألمانة  بالصدق 
صبورًا  حليمًا  متواضعًا  ويكون 
ملن  حتى  وحيسن  قدر  إذا  يعفو 

ظلمه.
الوقت  اختيار  عشر:  الحادي 
واملكان املناسبني، حيث إن لذلك 

تأثريا كبريا على جناح املناظرة.
واقعة  يف  يناظر  أن  عشر:  الثاني 
من  قريبة  مسألة  يف  أو  مهمة 
الوقوع، وأن يهتم مبثل ذلك، واملهم 
أن يبني احلق، وال يطول الكالم 
زيادة على ما حيتاج إليه يف حتقيق 

احلق.
الثالث عشر: أن يبتعد املناظر عن 
مثل  السيئة  األخالقية  الصفات 
واحلسد  والكرب  والغضب  الرياء 
والسب  والسخرية  واحلقد 
السر  وإفشاء  والغيبة  والشماتة 
وهتك السرت والقطيعة واالستهزاء 

والنفاق. 
واآلداب  الشروط  هذه  ووراء 
وآداب دقيقة، لكن  شروط أخر 
إىل جعل  يهديك  ما  فيما ذكرنا 
املناظرة هلل، ومعرفة من يناظر هلل 

أو لعلة. 
الغلبة  لقصد  املناظرة  أن  واعلم 
والتشوق،  واملباهاة  واإلفحام 
مجيع  منبع  هي  الفضل،  إلظهار 
عند  املذمومة  والصفات  األخالق 
عدوه  عند  احملمودة  تعاىل،  اهلل 
الفواحش  إىل  ونسبتها  إبليس، 
أنفة   - السيئة  واألخالق  الباطنة 
عشر  أربعة  هي  واليت  الذكر 
الرياء  أوهلا  مهلكة،  خصلة 
النفاق  وآخرها  للجنة،  احملرم 
املوجب للنار- كنسبة اخلمر إىل 
الفواحش الظاهرة من الزنا والقتل 
أن من ُخريِّ بني  والقذف، فكما 
الفواحش،  سائر  وبني  الشرب، 
له،  استصغارا  الشرب  فاختار 
سائر  ارتكاب  إىل  ذلك  فدعاه 
الفواحش، فكذلك من غلب عليه 
املناظرة  يف  والغلبة  اإلفحام  حب 
ذلك  دعاه  واملباهاة،  اجلاه  وطلب 
إىل إظهار اخلبائث كلها والوقوع 

يف شباكها. 
على  فيها  يتفاوتون  واملتناظرون 
ينفك  وال  درجاتهم،  حسب 
أعظمهم دينا، وأكثرهم عقال من 
وإنا  األخالق،  هذه  مواد  مجلة 
النفس  إخفاؤها وجماهدة  غايتهم 
عن ظهورها للناس وعدم اشتغاهلم 
طلب  هلا  اجلامع  واألمر  بدوائها، 

العلم لغري اهلل.
العامل  يهمل  ال  فالعلم  وباجلملة 
أبدا، بل إما أن يهلكه ويشقيه، 
تعاىل  اهلل  من  ويقربه  يسعده  أو 

ويدنيه.
الشروط  هذه  وراء  نقول:  وأخريًا 
واآلداب شروط أخر وآداب دقيقة، 
إىل  يهديك  ذكرنا  فيما  لكن 
معرفة املناظرة هلل، ومن يناظر هلل 

أو لعلة. 

الغاية  حصول  لعدم  جائزة  غري 
املطلوبة منها.

الثانية: أن يقصد بها إصابة احلق 
صوابه  ظهور  ال  ظهوره،  وطلب 
فإن  نظره،  وصحة  علمه  وغزارة 
ذلك مراء، والذي فيه من القبائح 

والنهي األكيد. 
الثالثة: أن ال يكون يف بال املناظر 
السليمة  املناظرة  من  أهم  شيء 
أي  يصاحبها  فال  احلق،  وإظهار 
اإلنتقاص  مثل  املنكر  من  شيء 
من قيمة املناظر وإهانته وتقبيحه.

باحلق  املناظر  يقبل  أن  الرابعة: 
وال  خصمه،  لسان  على  ظهر  إن 
تأخذه العصبية أن ال يقبل باحلق .

يطيل  أن  ال حياول  أن  الخامسة: 
الكالم يف موضوع ما ويستخدم 
حتى  الكالمي  اإلبداع  من  طرق 
فرصة  يناظره  من  على  يفوت 
من  خوفًا  املناظرة  يف  جناحه 

اهلزمية.
السادسة: أن تكون املناظرة مع 
من  إليه  أحب  الناس  وجود  عدم 
وجودهم، فإن اخللوة أمجع للفهم 
والوصول  الفكر  لصفاء  وأفضل 
ما  الناس  وجود  ففي  احلق،  إىل 
على  واحلرص  الرياء  إىل  يدعو 
التغلب على اخلصم ولو بالباطل، 
وقد يؤدي وجود املناظرة يف اخللوة 
عن  الباطل  أصحاب  كسل  إىل 
وتنافسهم يف اجلواب يف  اجلواب 

حال وجود الناس.
السابعة: أن يكون صاحب احلق 
الصواب  إىل  الوصول  قاصدًا 
وحيمد اهلل ويشكره إن وصل إىل 
ظهور  كان  إن  يفّرق  وال  ذلك، 
احلق على يده أو يد خصمه، بل 
عليه أن يراه رفيقًا معينًا ال خصمًا، 
ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر 

له احلق. 
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قال أمير المؤمنين: )أين أهل مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا أنوار المرسلين(

مناسبات شهر
رجب األصب

استشهاد ابن السكيت: 
سنة  رجب  شهر  من  اخلامس  يف 
أبو  السكيت  ابن  قتل  )244هـ(، 
الدورقي  إسحاق  بن  يعقوب  يوسف 
األديب،  اللغوي  النحوي  اإلمامي 
قتله املتوكل العباسي، وسبب ذلك 
أن املتوكل ألزمه تأديب ولده املعتز 
باهلل فقال له يومًا: أيهما أحب إليك 
واملؤيد-  املعتز  أي   - هذان  ابناي 
ابن  فقال  واحلسني؟  احلسن  أم 
السكيت: واهلل إن قنربًا خادم علي 
ومن  منك  خري   طالب أبي  بن 
ابنيك، فقال املتوكل لألتراك: سلوا 
لسانه من قفاه، ففعلوا فمات، وقيل: 
 بل أثنى على احلسن واحلسني
املتوكل  فأمر  ابنيه،  يذكر  ومل 
إىل  فحمل  بطنه،  فداسوا  األتراك 

داره فمات بعد غد ذلك. 
وأثنوا  املؤرخني  من  كثري  ذكره 
عليه، وكان ثقة جلياًل من عظماء 
اإلمامني  من خواص  ويعد  الشيعة، 
حامل  واهلادي، وكان  اجلواد 
والشعر  واألدب  العربية  علم  لواء 

واللغة والنحو.
مسير سفينة نوح

سارت  رجب  شهر  من  العاشر  يف 
أشهر حتى طافت  نوح ستة  سفينة 
باألرض كلها، ال تستقر يف موضع 
مبوضع  فطافت  احلرم،  أتت  حتى 
الكعبة أسبوعًا، وكان اهلل سبحانه 

سارت  ثم  السماء،  إىل  البيت  رفع 
وهو  اجلودي،  إىل  انتهت  حتى  بهم 
فرات الكوفة كما هو املروي عن 
 ،الصادق اهلل  عبد  أبي  اإلمام 
حيث قال: )ثم استوت على اجلودي، 
إن  له:  فقيل  الكوفة،  فرات  وهو 
مسجد الكوفة لقديم؟ فقال: نعم، 
ج8،  )الكايف:  األنبياء(  هو مصلى 
بأرض  جبل  هو  وقيل:  ص281(، 
ج1،  اليعقوبي:  )تاريخ  املوصل 
اليوم  يف  عليه  فاستقرت  ص15(، 

العاشر من احملرم.
عقد النبي ألمير المؤمنين على 

الزهراء عقدة النكاح
يف اخلامس من شهر رجب خلمسة 
 أشهر من اهلجرة عقد رسول اهلل
ألمري املؤمنني على ابنته فاطمة 
عليها  اهلل  صلوات  البتول  الزهراء 
األمالك  وكان  النكاح،  عقدة 
شهودا له وهلا، وسنها يومئذ إحدى 
عشر  ثالث  رواية  ويف  سنة،  عشر 
سنة. وروي أن زفاف فاطمة يف 

اليوم األول من ذي احلجة. 
وفاة إبراهيم ابن رسول اهلل

يف الثامن عشر من شهر رجب سنة 
رسول  ابن  إبراهيم  وفاة  هـ(،   10(
تويف يف   إنه وقيل:  اهلل )ص(، 
سنة  األول  ربيع  شهر   من  العاشر 

)10هـ(، وجزم به الواقدي. 
سن  وكان  القبطية،  مارية  أمه 

إبراهيم يوم تويف سنة وعشرة أشهر 
ومثانية أيام، وقيل: 18شهرًا، وقربه 

بالبقيع. 
 ،اهلل رسول  بكى  تويف  وملا 
أنت أحق  له بعض من عزاه:  فقال 
رسول  فقال  حقه،  اهلل  عظم  من 
وحيزن  العني،  )تدمع   :اهلل
الرب،  القلب، وال نقول ما يسخط 
ولوال أنه وعد حق، وموعود جامع، 
وأن اآلخر لألول تابع لوجدنا عليك 
يا إبراهيم أفضل مما وجدناه، وإنا 

بك حملزونون(. 
طعن اإلمام الحسن المجتبى

شهر  من  والعشرين  الثالث  يف 
اإلمام  طعن  )41هـ(،  سنة  رجب 
 اجملتبى احلسن  حممد  أبو 
إليه  بدر  حيث  املدائن،  ساباط  يف 
رجل من بين أسد يقال له: اجلراح 
وبيده  بغلته  بلجام  وأخذ  بن سنان، 
مغول، فطعنه يف فخذه فشقه حتى 
 بلغ العظم، ثم اعتنقه احلسن
وخرا مجيعًا إىل األرض، فوثب إليه 
يقال   احلسن شيعة  من  رجل 
له عبد اهلل بن خطل الطائي فانتزع 
املغول من يده وخضخض به جوفه، 
فأكب عليه آخر يقال له ظبيان بن 
عمارة فقطع أنفه فهلك، وأخذ آخر 
 كان معه فقتل، ومحل احلسن
على سرير إىل املدائن، ُفنزل به على 
سعد بن مسعود الثقفي )عم املختار( 
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قال أمير المؤمنين: )أين من كان أطول منكم أعمارا وأعظم آثارا(

ركعتني،  العصر  من  أهله  صلى 
فحولوا حنو الكعبة، فكانت أول 
املقدس، وآخرها  بيت  صالتهم إىل 
املسجد  ذلك  فسمي  الكعبة،  إىل 
املسلمون:  فقال  القبلتني،  مسجد 
يا  تضيع  املقدس  بيت  إىل  صالتنا 
وجل(:  )عز  اهلل  فأنزل  اهلل؟  رسول 
 َوَما َكاَن اهللَُّ ِلُيِضيَع ِإمَياَنُكْم
يعين  آية143،  البقرة:  سورة 
صالتكم إىل بيت املقدس( من ال 
ويف  ص274،  ج1  الفقيه  حيضره 
أبي  عن  وهيب،  عن  أخرى  رواية 
بصري، عن أحدهما قال: قلت 
له: )إن اهلل أمره أن يصلي إىل بيت 
املقدس؟ قال: نعم، أال ترى أن اهلل 
يقول: َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَّيِت ُكنَت 
 الرَُّسوَل َيتَِّبُع  َمْن  ِلَنْعَلَم  ِإالَّ  َعَلْيَها 
قال:  ثم   .143 آية  البقرة:  سورة 
وهم  أتوهم  األشهل  عبد  بين  إن 
إىل  ركعتني  صلوا  قد  الصالة  يف 
بيت املقدس، فقيل هلم: إن نبيكم 
النساء  فتحول  الكعبة  إىل  ُصِرف 
مكان  والرجال  الرجال،  مكان 
النساء، وجعلوا الركعتني الباقيتني 
واحدة  صالة  فصلوا  الكعبة  إىل 
إىل قبلتني، فلذلك مسي مسجدهم 
مسجد القبلتني( وسائل الشيعة ج3 

ص216.

******

وهناك مناسبات أخرى ذكرناها في 
بشكل  نذكرها  السابقة  السنة 

مختصر:
� والدة اإلمام حممد بن علي الباقر 

 يف األول منه سنة 57هـ.
� والدة اإلمام علي بن حممد اهلادي 

 يف الثاني منه سنة 212هـ.
حممد  بن  علي  اإلمام  شهادة   �
سنة  منه  الثالث  يف    اهلادي 

254هـ.
� والدة اإلمام حممد بن علي اجلواد 

 يف العاشر منه سنة 195هـ.
� دخول أمري املؤمنني الكوفة 
بعد حرب اجلمل يف احلادي عشر 

منه سنة 36هـ.
أبي طالب  بن  علي  اإلمام  والدة   �
 يف الثالث عشر منه سنة 23 

قبل اهلجرة.
أمري  بنت  زينب  العقيلة  وفاة   �
املؤمنني يف اخلامس عشر منه 

سنة 62هـ على رواية.
جعفر  بن  موسى  اإلمام  شهادة   �
اخلامس  يف   الكاظم

والعشرين منه سنة 183هـ.
� وفاة أبي طالب عم النيب يف 
السادس والعشرين منه سنة 3 قبل 

اهلجرة على رواية.
� بعثة النيب األكرم يف السابع 
والعشرين منه سنة 13 قبل اهلجرة.

 املؤمنني أمري  عامل  وكان  ـ 
ذلك،  على   احلسن فأقره  بها 
يعاجل  بنفسه   احلسن واشتغل 

جرحه.
تحويل القبلة من بيت المقدس 

إلى الكعبة المشرفة
رجب  شهر  من  عشر  اخلامس  يف 
بيت  من  القبلة  حولت  )2هـ(  سنة 
املقدس إىل الكعبة، وكان الناس 
يف صالة العصر، فتحولوا منها إىل 

البيت احلرام. 
روي أن رسول اهلل صلى إىل بيت 
املقدس بعد النبوة ثالث عشرة سنة 
مبكة، وتسعة عشر شهرًا باملدينة، 
ثم عرّيته اليهود، فقالوا له: )إنك تابع 
شديدًا،  غمًا  لذلك  فاغتم  لقبلتنا، 
 فلما كان يف بعض الليل خرج
فلما  السماء،  آفاق  يف  وجهه  ُيقلِّب 
أصبح صلى الغداة، فلما صلى من 
 جربئيل جاء  ركعتني  الظهر 
َوْجِهَك  َتَقلَُّب  َنَرى  َقْد   :له فقال 
َتْرَضاَها،  ِقْبَلًة  َفَلُنَولَِّينََّك  َماِء  السَّ يِف 
 فول وجهك شطر املسجد احلرام
سورة البقرة: آية144، ثم أخذ بيد 
النيب فَحّول وجهه إىل الكعبة، 
وَحوَّل َمن خلفه وجوههم، حتى قام 
الرجال مقام النساء، والنساء مقام 
إىل  صالته  أول  فكان  الرجال، 
بيت املقدس، وآخرها إىل الكعبة، 
وقد  باملدينة  مسجدًا  اخلرب  وبلغ 
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قال أمير المؤمنين: )أين من ادخر واعتقل وجمع المال على المال فأكثر(

القطار  يف  األشخاص  أحد  جلس 
املتأهب لالنطالق، وكان يف العقد 
املالبس  ويرتدي  العمر  السادس من 
زوجته،  مع  شاب  جاء  ثم  الريفية، 
وكان يبدو عليهما أنهما حديثو عهد  
املواجهة  املقاعد  يف  وجلسا  بالزواج، 
الزوجة  كانت  الريفي،  للرجل 
بنطلون  عن  عبارة  مالبس  ترتدي 
قصري وبلوزة حبماالت تكشف عن 

ذراعيها وبعض صدرها.
فوجئ الزوج بالرجل الريفي الكبري 
تبدو عليه عالمات  والذي  السن  يف 
بذراعه  مستندا  واالحرتام  الوقار 
على فخذه واضعا ذقنه على قبضة 
اليت جتلس  الزوجة  مواجهة  يده يف 
بالكرسي املواجه له، مرّكزا نظره 
نظراته  وتكاد  الرجل  زوجة  حنو 

خترتقها لقرب املسافة.
الزوجة وثار غضب زوجها  تضايقت 
أنت  نفسك  احرتم  للرجل:  وقال 
تفعل  أن  املعيب  ومن  كبري  رجل 
يف  جتلس  أن  لك  فهل  الفعل،  هذا 

مكانك وال تنظر إىل زوجيت.
إال  الريفي  الرجل  من  كان  فما 
الزوج  إىل  احلادة  نظراته  وجه  أن 
الغاضب خمطابًا إياه: حنن من يقول 
لك ذلك ال أنت، فمن املعيب عليك 

بهذه  الناس  أمام  زوجتك  خُترج  أن 
الكيفية، نعم أنت حرٌّ يف تصرفك، 
أو  الكيفية  بهذه  جتعلها  أن  فلك 
غريها مما هو دون ذلك ما دمت أنت 

راض بذلك. 
لكن ما أقوله لك إنك ُتلبسها هذه 
إليها  الناس  ينظر  لكي  املالبس 
ويتفرجوا على مفاتنها، فلماذا أراك 
غرضك  حنقق  اآلن  فنحن  غاضبا، 

ونتفرج عليها.
أنظر إلّي يا بين:

من  امرأتك  جسد  من  كشفته  ما 
حّقنا كلنا أن نراه، وما سرتته من 

حّقك أنت لوحدك أن تراه.
بُت رأسي  وإن كنَت غضبت ألني قرَّ
ضعيف  نظري  أعمل   فماذا  قلياًل، 

وكنت أود أن أرى جيدا.
وَأجلمْت  الزوج  ينطق  مل  وهنا 
وجه  وامحّر  فمه،   الرجل  كلمات 
أصوات  تعالت  بعدما  خاصة  زوجته 
الذي  بالدرس  إعجابا  الركاب 

أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب.
من  يقوم  أن  إال  الزوج  ميلك  ومل 
مكانه ويأخذ زوجته ويغادرا عربة 

القطار.
ُيلِبس  ملن  عربة  القصة  هذه  ويف 
زوجته أو ابنته أو أخته عباءة خمّصرة 

وملونة أو مالبس غري ساترة ويقول: 
أن  ونسي  إليها،  تنظر  الناس  ملاذا 
احلكمة من العباية واملالبس السرت 

وليست الزينة.
حكمة رائعة

ورقها  من  األشجار  تتعرى  عندما 
أمام املأل يكون مصريها حطبا لنار 

توقد يف الدنيا!
املأل   أمام  تعرت  إذا  النساء  كذلك 
حطَب  مصريهن  يكون  فسوف 

جهنم.

كالم في غاية الروعة
�يف الشتـاء ختتفي مظاهر الّتـعـّري 
خوفـًا من الربد الزائـد !!! فلماذا ال 
ختتفي أبـدًا خوفـًا من عذاب اهلل ؟؟!!
�األنوثة حياء قبل أن تكون أزياء.

إال  يلبسن  ال  بريطانيا  �أمريات 
اللبس الساتر.. يقولون اللبس العاري 

فقط لنساء املراقص!

مؤلمة يا فتياتنا
على  التشجيع  محلة  يف  معنا  كّن 
احلشمة ولنشر القيم األخالقية اليت 

ضاعت عند البعض يف هذا الزمن.

لماذا الناس تنظر إلى زوجتي؟!!





صدر حديثًا ...


