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قال أمير المؤمنين )(: )إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أشد من الوقوع فيه(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا أراد اهلل بعبد خيرا ألهمه االقتصاد وحسن التدبير وجنبه سوء التدبير واإلسراف(.

عن  الكابلي  خالد  أبي  عن 
حييى بن أم الطويل ) قال كنا 
عند احلسني )عليه السالم( إذ 
دخل عليه شاب يبكي  فقال 
له  احلسني )Q(  : ما يبكيك 
يف  توفيت  والدتي  إن   : قال 
وهلا  توص  ومل  الساعة  هذه 
أن  أمرتين  قد  وكانت  مال 
ال أحدث يف أمرها شيئا حتى 
احلسني  فقال  خربها،  أعلمك 
معي  قوموا  السالم(:  )عليه 
احُلرة،  هذه  إىل  نصري  حتى 
فقمنا معه حتى انتهينا إىل باب 
املرأة  فيه  توفيت  الذي  البيت 

البيت  على  فأشرف  مسجاة 
توصي  ليحييها حتى  اهلل  ودعا 
مبا حتب من وصيتها، فأحياها 
وهي  جلست  املرأة  وإذا  اهلل 
احلسني  إىل  نظرت  ثم  تتشهد 
يا  البيت  ادخل  فقالت:   )Q(
فدخل  بأمرك،  ومرني  موالي 
وجلس على خمدة ثم قال هلا: 
يا  فقالت:  اهلل،  يرمحك  وصي 
ابن رسول اهلل إن لي من املال 
كذا وكذا يف مكان كذا 
إليك  ثلثه  جعلت  وقد  وكذا 
لتضعه حيث شئت من أوليائك، 
والثلثان البين هذا إن علمت أنه 
من مواليك وأوليائك، وإن كان 

حق  فال  إليك  فخذه  خمالفا 
املؤمنني،  أموال  يف  للمخالفني 
ثم سألته أن يصلي عليها وأن 
املرأة  صارت  ثم  أمرها  يتوىل 
)اخلرائج  كانت(  كما  ميتة 

واجلرائح : ج1, ص45(.

الكويف  حبيب  بن  محاد  عن 
عن  )انقطعت  قال:  العطار 
أن  فلما  زبالة  عند  القافلة 
شجرة  إىل  أويت  الليل  أجّنين 
عالية، فلما أن اختلط الظالم 
عليه  أقبل  قد  بشاب  أنا  إذا 
رائحة  منه  تفوح  بيض  أطمار 

ما  نفسي  فأخفيت  املسك، 
ثم  للصالة  فتهيأ  استطعت 
من  يا  يقول:  وهو  قائما  وثب 
حاز كل شي ء ملكوتا، وقهر 
قليب  أجل  جربوتا،  شي ء  كل 
وأحلقين  عليك،  اإلقبال  فرح 
دخل  ثم  لك،  املطيعني  مبيدان 
وقد  رأيته  فلما  الصالة  يف 
وسكنت  أعضاؤه  هدأت 
املوضع  إىل  قمت  حركاته 
فإذا  للصالة،  فيه  تهيأ  الذي 
للصالة  فتهيأت  تنبع،  بعني  أنا 
مبحراب  فإذا  خلفه،  قمت  ثم 
الوقت،  ذلك  يف  ُمثِّل  كأنه 
اليت  باآلية  مر  كّلما  فرأيته 

يرددها  والوعيد  الوعد  فيها 
بانتحاب وحنني، فلما أن تقشع 
يقول:  وهو  قائما  وثب  الظالم 
يا من قصده الضالون فأصابوه 
ه اخلائفون فوجدوه  مرشدا، وَأمَّ
العائذون  إليه  وجلأ  معقال، 
راحة من  متى  موئال،  فوجدوه 
فرح  ومتى  بدنه،  لغريك  نصب 
من قصد سواك بنيته، إهلي قد 
من  أقض  ومل  الظالم  انقشع 
صلِّ  صدرا،  مناجاتك  حياض 
على حممد وآله وافعل بي أوىل 
األمرين بك، يا أرحم الرامحني، 
فخفت أن يفوتين شخصه وأن 
به،  فتعلقت  أمره  علي  خيفى 

عنك  أسقط  بالذي  فقلت: 
مالك التعب ومنحك شدة لذيذ 
منك  حلقتين  ما  إال  الرهب 
فإني  رقة  جناح رمحة وكنف 
ضال، فقال: لو صدق توكلك 
اتبعين  ما كنت ضاال ولكن 
واقُف أثري، فلما أن صار حتت 
لي  وختيل  بيدي  أخذ  الشجرة 
قدمي،  األرض متيد من حتت 
قال  الصبح  عمود  انفجر  فلما 
لي: أبشر فهذه مكة فسمعت 
فقلت  احلجة،  ورأيت  الضجة 
اآلزفة  يوم  ترجوه  بالذي  له: 
إذا  قال:  أنت؟  َمن  الفاقة  يوم 
احلسني  بن  علي  فأنا  أقسمت 
بن علي بن أبي طالب( )مناقب آل 

ابي طالب : ج3 , ص283(.

عبادة زين العابدين

أوصت بعد موتها

Q



67

ية
قه

 ف
فة

وق

ية
قه

 ف
فة

وق

قال أمير المؤمنين )(: )إذا فاتك من الدنيا شيء فال تحزن وإذا أحسنت فال تمنن(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا أراد اهلل بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين(.

) 6 ،7 ( الكلب واخلنزير الربيان: 
جبميع أجزائهما وفضالتهما حيني 

وميتني، دون البحريني.
الفّقاع   ) 8 ( اخلمر: وُيلحق بها 

على األحوط وجوبا.
غري  وميتا  حيا  الكافر:   )  9  (

املسيحي واليهودي واجملوسي.
) 10 ( عرق اإلبل اجلاّللة وغريها 
من احليوان اجلاّلل على األحوط 
لزومًا، واحليوان اجلالل هو الذي 

تعود أكل عذرة اإلنسان.
جنسة  العشرة  األشياء  هذه    
منها  النجاسة  وتنتقل  بطبيعتها، 

. إذا   . هلذا احليوان نفس سائلة 
بفتور،  منه عند ذحبه  الدم  سال 
شريان  وجود  لعدم  وأناة  وهدوء، 

عنده كالسمك .
اليت  احليوانات  غائط  أو  بول   -
والغنم،  كالبقر،  أكلها  حيل 
الطيور  وكذلك  والدجاج، 
كانت  سواء  املختلفة،  بأنواعها 
أم  كالعصافري،  األكل  حمللة 
كانت حمّرمة األكل كالنسور، 
وهكذا خملفات اخلفاش طاهرة 

.
- وأما فضالت اجلرذ والفأر فهي 
القاعدة،  جنسة غري طاهرة على 
ألنها من حيوانات حمرمة األكل 
وهلا شريان يتدفق منه الدم عند 

الذبح .
) 3 ( امِليَتة: من احليوان ذي النفس 
أكله،  وإن كان حالال  السائلة 
وكذلك أجزاؤها املقطوعة منها 
من  ويستثنى  احلياة،  حتلها  اليت 
اغتسل  ومن  الشهيد  اإلنسان 
القصاص  أو  عليه  احلد  إلجراء 

منه.

سؤال: ما هي امليتة؟
أنفه  حتف  مات  ما  جواب: كل 
الطريقة  على  ُيذبح  أن  دون  من 
فاحليوان  اإلسالمية،  الشرعية 
ملرض-مثال-أو  ميوت  الذي 
غري  بطريقة  ُيذبح  أو  حبادث، 
شرعية، هذه كلها تعد من امليتة.

- اجلزء املقطوع من احلي مبنزلة 
البثور،  امليتة، ويستثنى من ذلك: 
وما يعلو الشفة، والقروح وحنوها 
عند الربء، وقشور اجلرب وحنوه، 
من  وحنوه  باحلك  ينفصل  وما 
كله  ذلك  فإن  األبدان،  بعض 

طاهر إذا فصل من احلي .
فسوف  اإلنسان  مات  وإذا   -
ينجس بدنه وال يطهر بدن املسلم 
إال بغسله، إال الشهيد ومن اغتسل 
القصاص  أو  عليه  احلد  إلجراء 

منه .
- أجزاء امليتة إذا كانت ال حتّلها 
الصوف،  وهي:  طاهرة،  احلياة 
والعظم،  والوبر،  والشعر، 
والظفر،  واملنقار،  والقرن، 
والظلف،  ،والريش،  واملخلب 

عن  السابق  العدد  يف  حتدثنا   
تتعلق  اليت  املهمة  القواعد  بعض 
والنجاسة،  الطهارة  مبسائل 
العدد،  ونكمل احلديث يف هذا 
إن  السابق:  العدد  يف  قلنا  حيث 
حنكم  الكون  يف  شيء  كل 
بطهارته إال ما ثبتت جناسته بنحو 
القاعدة  وهذه  واالطمئنان  العلم 
ماعدا  األشياء  كل  يف  جتري 
عشرة أشياء تكون بذاتها جنسة 

العني، وهي:
من  والغائط:  البول   )  2  ،  1  (  
حيرم  حيوان  كل  ومن  اإلنسان 
هلذا  كانت  إذا  حلمه،  أكل 
كالقطة،  سائلة  نفس  احليوان 
واألحوط وجوبا االجتناب عن بول 
ما ليست له نفس سائلة إذا كان 

ذا حلم.
من  املقصود  هو  وما  سؤال: 

احليوان الذي له نفس سائلة؟
يندفع  الذي  احليوان  هو  جواب: 
الدم منه بقوة عند ذحبه؛ لوجود 
ليس  ونقول:  عنده،  شريان 

إىل كل ما القاها ومّسها واحتّك 
والرطوبة  البلل  وجود  مع  بها 
هناك  يكن  مل  وإذا  املسرية، 
تنتقل  فال  مسرية  رطوبة  أو  بلل 
حالة  تنتقل يف  ال  ألنها  النجاسة؛ 
اجلفاف أو وجود النداوة احملضة 

أبدا.

اكتست  إذا  والبيضة  والسن، 
يتصلب،  مل  وإن  األعلى  القشر 
مأخوذا  كله  ذلك  أكان  سواء 

من احليوان احلالل أم احلرام.
- ميتة ما ال نفس له سائله طاهرة، 
كالوزغ والعقرب والسمك، وكذا 
ميتة ما يشك يف أن له نفسا سائلة 

أو ال .
 ) 4 ( املين: من اإلنسان ومن كل 
حيوان ذي نفس سائلة، وإن كان 
اللحم على  هذا احليوان مأكول 

األحوط وجوبا .
جسد  من  اخلارج  الدم:   )  5  (
حيوان  ومن جسد كل  اإلنسان، 
احليوان  ودم  سائلة،  نفس  ذي 
الذي ليس له نفس سائلة، طاهر 

كدم السمك .
نشرتيه  الذي  اللحم  على  والدم 
لنأكله طاهر . . وكل دم يبقى 
ذحبها  بعد  الذبيحة  يف  متخلفا 
الدم  خروج  بعد  بطريقة شرعية، 
منها باملقدار املعتد به، فهذا الدم 

املتخلف فيها طاهر غري جنس .

أحكام الطهارة
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل 

احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(
الحلقة الثانية
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا أراد أحدكم أن ال يسأل اهلل شيئا إال أعطاه فلييأس من الناس وال يكن له رجاء إال اهلل سبحانه(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا أراد اهلل بعبد خيرا ألهمه الطاعة واكتفى بالكفاف واكتسى العفاف(.

  وحديثنا يف هذا العدد عن خلق 
منه  وحّذر  اإلسالم،  عنه  نهى 
النفس،  هّمة  على  حرصًا  الدين؛ 
الروح،  ورونق  الفكر،  ورفعة 
ووضاءة امُلثل، إنه ُخُلٌق قّل أن يسلم 
منه إنسان، أو خيلو منه جمتمع، 

ذلك هو اللغو.
نفسه،  جياهد  احلق  فاملسلم    
للرتقي  وسعه  يف  مل  ويبذل 

كل  عن  والبعد  حممدة،  لكل 
األسف  مع  ولكن  منقصة؛ 
من  لكثري  مسة  اللغو  أصبح 
ومنتدياتهم،  جمالسهم  يف  الناس 
ولقاءاتهم ومسامراتهم، وأحاديثهم 
ال  فيما  باخلوض  ومقاالتهم؛ 
يعنيهم، أو احلديث عما ال يفيد، 

أو تضييع األوقات فيما ال يغين.
 

وا ِباللَّْغِو  قوله تعاىل: )...... َوِإَذا َمرُّ
َمرُّوا ِكَراًما( الفرقان72      

  دين اإلسالم دين املثل الرفيعة، 
واآلداب  السامية،  واألخالق 
يرّبي  الذي  الدين  إنه  العظيمة؛ 
األخالق،  أكمل  على  أتباعه 
على  وحيرص  اآلداب،  وأحسن 
اجلمال  آفاق  إىل  باملسلم  الرقي 

والكمال.

ِفيَها  َتْسَمُع  )اَل  تعاىل:  قال  الغيه 
متام  فمن   ، (الغاشية:11  اَلِغَيًة 
عن  نفى  اهلل  أن  اجلنة  أهل  نعيم 
أهلها مساع اللغو، قال تعاىل :)اَل 
َساَلًما  ِإالَّ  َلْغًوا  ِفيَها  َيْسَمُعوَن 
َوَعِشيًَّا(  ُبْكَرًة  ِفيَها  ِرْزُقُهْم  َوهَلُْم 
مريم:62، وقال تعاىل: )اَل َيْسَمُعوَن 
ِفيَها َلْغًوا َواَل َتْأِثيًما ِإالَّ ِقياًل َساَلًما 
وقال  (الواقعة:26-25،  َساَلًما 
َواَل  َلْغًوا  ِفيَها  َيْسَمُعوَن  )اَل  تعاىل: 

اًبا(النبأ:35 ِكذَّ
ونفي اللغو كناية عن انتفاء أقل 
املكدرات يف اجلنة، وكناية عن 
اجلنة  يف  املؤمنني  جمازاة  جعل 
بضد ما كانوا يالقونه يف الدنيا 
ولغوهم،  املشركني  أذى  من 
فأكمل وصف النعيم بذلك، وهي 
النفس  سالمة  فإن  روحية؛  نعمة 
من مساع ما ال حُيَب مساعه، ومن 
مساع ما ُيكره مساعه من األذى 
بسماع  وشغل  البال،  براحة  نعمة 

احملبوب.
من  عن صفة  القرآن  حدثنا  وقد 
واملشركني  الكفار  صفات 
وأعداء الدين، وهي أنهم إذا مسعوا 
القرآن يبتكرون أنواعًا من اللغو 
وحيولوا  عنه،  الناس  ليصرفوا 
بينهم وبينه، وتلك هي مسة لكل 
واهلدى  للحق  وعدو  منافق وضال 
احلق  الكالم  على  يشوش  أن 
قال  وسيلة،  وكل  سبيل،  بكل 
اَل  َكَفُروا  الَِّذيَن  )َوَقاَل  تعاىل: 
ِفيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْرآِن  هِلََذا  َتْسَمُعوا 

َلَعلَُّكْم َتْغِلُبوَن( فصلت:26
"اللغو"  أن  إىل  االلتفات  ومع    
على  ينطوي  ال  عمل  كل  يشمل 
هدف عقالئي، فإن ذلك يدل على 
يتحّرون دائمًا  أن "عباد الرمحن" 
والبّناء،  واملفيد  املعقول  اهلدف 
واألعمال  الالهدفية  من  وينفرون 
الباطلة، فإذا اعرتضهم هذا النوع 

حياتهم،  مسري  يف  األعمال  من 
الالمبالي،  مرور  مبحاذاتها  مّروا 
وال مباالتهم نفسها دليل على عدم 
رضاهم الداخلي عن هذه األعمال، 
تؤثر عليهم  فهم عظماء حبيث ال 

األجواء الفاسدة وال تغريهم.
بهذه  اعتنائهم  عدم  أّن  شك  وال 
طريق  ال  أّنهم  جهة  من  األمور 
والنهي  الفساد  مواجهة  إىل  هلم 
أّنهم  شّك  فال  وإاّل  املنكر،  عن 
تكاليفهم  ويؤدون  يقفون  سوف 
األخرية.تفسري  املرحلة  حتى 

األمثل:ج11،ص320
هذه  إذا كانت  املؤمنون:  أيها    
أربابه،  مسة  وتلك  اللغو،  خطورة 
إىل  بغيض  اهلل،  إىل  بغيض 
املؤمنني؛  إىل  بغيض   )O(رسوله
بالكم  فما  اجلنة،  عنه  ُنزَِّهْت 
بضياع األوقات يف ذنوب واضحة، 
ومنكرات بيّنة؟ وما بالكم بشغل 
اجلوارح فيما نهى اهلل عنه، وحذر 
وذنوب  بّينة،  معاٍص  من  منه، 

جلّية، ومنكرات بغيضة؟.
أوقاتنا وكم  من  يضيع    فكم 
مبا  وأمساعنا  أبصارنا  شغلت 
الدين،  ويأباه  احلق،  يبغضه 

ويتنافى مع اخُللق
فلنسُم بأرواحنا وأقوالنا وأفكارنا 
وجمالسنا عن كل نقيصة، فالعمر 
غنيمة، واحلياة فرصة، واألنفاس 

حمدودة، واأليام معدودة.

املقدسة  الشريعة  تصدت  لذلك   
والروايات  اآليات  يف  عنه  للردع 
ومن هذه اآليات اآلية حمل البحث 
حيث يشري تعاىل يف هذه اآلية إىل 
املؤمنني  صفات  من  رفيعة  صفة 
سورة  يف  العاشرة  الصفة  وهي 
اهلدف  امتالكهم  وهي  الفرقان، 
اإلجيابي يف احلياة، فيقول: )وإذا 
واملراد  مروا كرامًا(  باللغو  مروا 
بالذين  املرور  باللغو،  باملرور 
به،  ويشتغلون  اللغو،  ميارسون 
ليستمعوا  عندهم  يتوقفون  فال 
إليهم، أو ليخوضوا معهم فيه، بل 
طريقهم  ويتابعون  عنه  يعرضون 
ذلك  عن  تنّزهًا  يريدون  ما  إىل 
اخلوض  عن  أنفسهم  مكرمني 
اإِلنسان  ألن  لغوهم،  يف  معهم 
إال  احلياة  يف  يفكر  ال  املؤمن 
الفائدة  على  احلصول  موقع  من 
يتوقف  فال  واآلخرة،  الدنيا  يف 
فيه  فائدة  ال  ما  يف  يستغرق  وال 
وال منفعة لنفسه ولآلخرين وهذا 
اآلية  هذه  عليه  دلت  الذي  املعنى 
وعال  جل  أوضحه   ، الكرمية 
بقوله :  )وإذا مسعوا اللغو أعرضوا 
ولكم  أعمالنا  لنا  وقالوا  عنه 
أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي 

اجلاهلني( القصص:55 
جمالس  حيضرون  ال  فاملؤمنون 
باللغو، ومما  يتلوثون  وال  الباطل، 
اللغو،  مساع  الدنيا  يف  يؤذيهم 
الوقت،  وإهدار  اللهو،  وجمالس 
وتلطيخ أجواء اللقاءات واملنتديات 
بكالم تافه، أو لغو بارد، أو هلو 
مضل، أو زور مقيت؛ ألن أرواحهم 
زكية، ومشاعرهم نقية، وهممهم 
فال  كذلك  كان  ومن  عالية، 
أشد عليه مضاضة وهمًا وغمًا من 
الضياع،  ومراتع  اللغو،  جمالس 
الفوز  السمو  هذا  جزاء  فكان 
فيها  يسمعون  ال  عالية،  جبنان 

المؤمنون
 كرام النفوس
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا أكرم اهلل عبدا أعانه على إقامة الحق(.

عامر بالعبادة يف مجيع األوقات.
ويعود تاريخ هذا املسجد إىل القرن 
يف  ذكرت  وقد  اهلجري،  الرابع 
كيفية تأسيسه قصة عجيبة ترتبط 
أهل  أئمة  من  عشر  الثاني  باإلمام 
البيت Q ، وهو اإلمام املهدي املنتظر 
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، ولذا 

نسب املسجد إليه.
وُيعّد هذا املسجد من العالئم البارزة 
النادر  ومن  املقدسة،  املدينة  هلذه 
قم  مدينة  شخص  يزور  أن  جدا 
املقدسة ويغفل عن زيارة هذا املسجد 
والصالة فيه، وقد ذكر أن له صالة 
كما  خاصة  بكيفية  خمصوصة 
رقعة  اتسعت  وقد  بيانها.  سيأتي 
هذا املسجد بعد أن كانت مساحته 
من  لآلالف  يتسع  وأصبح  صغرية، 
إىل  منه  قسم  ص  وُخصِّ املصلني 
خاصة  هيئة  عليه  وتشرف  النساء، 
تدير شؤونه ولوازمه وسائر مرافقه. 

الفاطمة املعصومة )Q(،حممد علي 
املعلم: ص241 .

قصة بناء املسجد:
العالمة اجمللسي يف كتاب   ذكر 
حبار األنوار ج58، ص230-234 نقال 
عن تاريخ قم للشيخ الفاضل احلسن 
وهو  القمي-  احلسن  بن  بن حممد 
اهلل  رضوان  الصدوق  معاصري  من 
عليه - من كتاب مؤنس احلزين يف 
واليقني، من مصنفات  معرفة احلق 
أبي جعفر حممد بن بابويه القمي ما 

لفظه بالعربية:
يف  املقدس  املسجد  بناء  سبب   
السالم  اإلمام عليه  بأمر  مجكران 
العفيف  الشيخ  به  أخرب  ما  على 
الصاحل حسن بن مثلة اجلمكراني 
السابع  الثالثاء  ليلة  كنت  قال: 
عشر من شهر رمضان املبارك سنة 
كما  )والصحيح  وتسعني  ثالث 

وحنن نعيش يف زمان الغيبة الكربى 
 )A( ملوالنا صاحب العصر والزمان
تتوق نفوس املؤمنني لالرتباط باإلمام 
من  به  عالقة  ماله  وبكل   )A(
زيارة ودعاء وصالة ومقام ومسجد، 
ومن هذه األماكن املباركة مسجد 
ارتباط  له  صار  والذي  مجكران 

.)A( وثيق باإلمام
موقع املسجد وأهميته:

  يقع يف اجلهة اجلنوبية ملدينة قم 
املقدسة يف إيران، وعلى بعد بضعة 
آالف من األمتار مسجد كبري يقال 
له مسجد مجكران إضافة إىل اسم 
اآلالف  بل  املئات  يقصده  املكان، 
إيران  بقاع  شتى  من  املؤمنني  من 
وغريها، وال سيما يف ليالي األربعاء 
من كل أسبوع، يقضون فيه أوقاتا 
يف العبادة والتهجد والتوسل باحلجة 
بن احلسن العسكري ) L ( وهو 

قال أمير المؤمنين )(: )إذا أحب اهلل عبدا بغض إليه المال وقصر منه اآلمال(.

القوم ال يقبلون ما ال عالمة وال حجة 
إنا  قال:  قولي،  يصدقون  وال  عليه، 
رسالتنا،  وبلغ  فاذهب  هناك  سنعّلم 
وقل  أبي احلسن  السيد  إىل  واذهب 
له: جييء وحيضره ويطالبه مبا أخذ 
من منافع تلك السنني، ويعطيه الناس 
حتى يبنوا املسجد، ويتم ما نقص منه 
من غلة رهق ملكنا بناحية أردهال 
ويتم املسجد، وقد وقفنا نصف رهق 
على هذا املسجد، ليجلب غلته كل 

عام، ويصرف إىل عمارته.
وقل للناس: لريغبوا إىل هذا املوضع 
ركعات  أربع  هنا  ويصّلوا  ويعزروه 
سورة  يقرأ  ركعة  كل  يف  للتحية 
سبع  اإلخالص  وسورة  مرة،  احلمد 
والسجود  الركوع  ويسبح يف  مرات 
لإلمام  وركعتان  مرات،  سبع 
يقرأ  هكذا:   Q الزمان  صاحب 
نعبد  "إياك  إىل  وصل  فإذا  الفاحتة 
مرة  مائة  كرره  نستعني"  وإياك 
وهكذا  آخرها،  إىل  يقرؤها  ثم 
ويسّبح  الثانية،  الركعة  يف  يصنع 
مرات،  سبع  والسجود  الركوع  يف 
فإذا أمت الصالة يهّلل ويسّبح تسبيح 
من  فرغ  فإذا   ،P الزهراء  فاطمة 
النيب  على  ويصّلي  يسجد  التسبيح 
وآله مائة مرة، ثم قال Q: ما هذه 
حكاية لفظه: فمن صالها فكأمنا 

صّلى يف البيت العتيق.
  إىل أن قال حسن بن مثلة: فعدت 
حتى وصلت إىل داري ومل أزل الليل 
متفّكرا حتى أسفر الصبح، فأديت 
الفريضة، وجئت إىل علي بن املنذر، 
معي  فجاء  احلال،  عليه  فقصصُت 
بي  ذهبوا  الذي  املكان  بلغت  حتى 
إليه البارحة، فقال: واهلل إن العالمة 
أن  منها  واحد  اإلمام  لي  قال  اليت 

هذه السالسل واألوتاد ههنا.
أبي  الشريف  السيد  إىل  فذهبنا 

الرضا فلما وصلنا إىل باب  احلسن 
داره رأينا خدامه وغلمانه يقولون: إن 
السيد أبا احلسن الرضا ينتظرك من 

السحر، أنت من مجكران؟
الساعة،  عليه  فدخلت  نعم،  قلت: 
وسلمت عليه وخضعت، فأحسن يف 
يف  لي  ومّكن  وأكرمين  اجلواب 
أحدثه،  أن  قبل  وسبقين  جملسه، 
إني كنت  مثلة  بن  يا حسن  وقال: 
إن  لي:  يقول  شخصا  فرأيت  نائما 
رجال من مجكران يقال له: حسن 
بن مثلة يأتيك بالغدو، ولتصدقن ما 
يقول، واعتمد على قوله، فإن قوله 
قولنا، فال تردن عليه قوله فانتبهت 

من رقدتي، وكنت أنتظرك اآلن.
فقص عليه احلسن بن مثلة القصص 
لتسرج،  باخليول  فأمر  مشروحا 
من  قربوا  فلما  فركبوا  وخرجوا 
القرية ...... وجاء السيد أبو احلسن 
الرضا ... إىل ذلك املوضع، وأحضروا 
منه  واسرتدوا  مسلم  بن  احلسن 
الغالت وجاؤا بغالت رهق، وسقفوا 
اخلشبة  )اجلازع:  باجلزوع  املسجد 
وتطرح  عرضا  العريش  يف  توضع 
عليها قضبان الكرم( وذهب السيد 
بالسالسل   ... الرضا  احلسن  أبو 
واألوتاد وأودعها يف بيته فكان يأتي 
املرضى واألعالء )مجع عليل والعليل 
من به عاهة أو آفة( وميّسون أبدانهم 
بالسالسل فيشفيهم اهلل تعاىل عاجال 

ويصحون ....(.
ومنذ أن أسس هذا املسجد وإىل يوم 
الناس هذا ال يزال املؤمنون يتوافدون 
وأفواجا،  وحدانا  املسجد  هذا  على 
ويتوسلون  تعاىل  اهلل  إىل  ويبتهلون 
يف   Lاحلسن ابن  احلجة  بوليه 
وال  وقضاياهم،  شؤونهم  خمتلف 

سيما بالدعاء لتعجيل الفرج .

على  واشتبه  سبعني،  األصل:  يف 
الصدوق  الشيخ  وفاة  ألن  الناسخ؛ 
كانت قبل التسعني( وثالمثائة نائما 
يف بييت فلما مضى نصف من الليل 
باب  على  الناس  من  جبماعة  فإذا 
وأجب  قم  وقالوا:  فأيقظوني،  بييت 
فإنه  الزمان  صاحب  املهدي  اإلمام 
جئت  فلما  قال:  أن  إىل  يدعوك.... 
إىل الباب، رأيت قوما من األكابر، 
بي،  ورحبوا  فردوا  عليهم،  فسلمت 
املسجد  هو  موضع  إىل  بي  وذهبوا 
رأيت  النظر  أمعنت  فلما  اآلن، 
ُفُرش حسان،  أريكة فرشت عليها 
وعليها وسائد حسان، ورأيت فتى يف 
ِزيِّ ابن الثالثني متكئا عليها، وبني 
يديه شيخ، وبيده كتاب يقرؤه عليه، 
وحوله أكثر من ستني رجال يصّلون 
ثياب  بعضهم  وعلى  البقعة،  تلك  يف 

بيض، وعلى بعضهم ثياب خضر.
Q الشيخ هو اخلضر  وكان ذلك 

ودعاني   ،Q الشيخ  ذلك  فأجلسين 
اإلمام Q بامسي، وقال: اذهب إىل 
حسن بن مسلم، وقل له: إنك تعمر 
وتزرعها،  سنني  منذ  األرض  هذه 
وحنن خنربها، زرعت مخس سنني، 
من  حالك  على  أنت  أيضا  والعام 
لك  رخصة  وال  والعمارة؟  الزراعة 
يف العود إليها وعليك رد ما انتفعت 
ليبنى  األرض  هذه  غالت  من  به 
فيها مسجد، وقل حلسن بن مسلم: 
اختارها  قد  شريفة  أرض  هذه  إن 
األراضي  من  غريها  من  تعاىل  اهلل 
إىل  أضفتها  قد  وأنت  وشرفها، 
أرضك، وقد جزاك اهلل مبوت ولدين 
غفلتك،  من  تنتبه  فلم  شابني،  لك 
فإن مل تفعل ذلك ألصابك من نقمة 

اهلل من حيث ال تشعر.
قال حسن بن مثلة: ] قلت [ يا سيدي 
فإن  عالمة،  من  ذلك  يف  لي  بد  ال 

مسجد جمكران
)

              
Aوارتباطه باإلمام املهدي )
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا قصرت يدك عن المكافاة فأطل لسانك بالشكر(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا أحب اهلل عبدا زينه بالسكينة والحلم(.

ظهور  اللغة:  يف  واملد  بالفتح  البداء 
الشيء بعد اخلفاء وحصول العلم به 
بعد اجلهل قال سبحانه: )َوَبَدا هَلُْم ِمْن 
َتِسُبوَن� َوَبَدا  اهللَِّ َما مَلْ َيُكوُنوا حَيْ
هَلُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَق ِبِهْم َما 
)الزمر:47-  َيْسَتْهِزُئون(  ِبِه  َكاُنوا 
البداء  ان  األمة على  واتفقت   ،)48
بهذا املعنى ال يطلق على اهلل تعاىل 
حدوث  الستلزامه  بتاتا،  سبحانه 
تعاىل اهلل  بالشيء،  بعد جهله  علمه 
عما يقول الظاملون، وهذا هو الذي 
ينسبه بعض املتكلمني إىل الشيعة، 

وهم براء من تلك النسبة.

واملراد بالبداء عندنا هو أن تقديره 
سبحانه للحوادث على قسمني:
أ- تقدير قطعي وقضاء مربم.

ب- تقدير معلق وقضاء غري منجز.
فأما القسم األول: فال يتسرب إليه 
البداء الفرتاض كونه تقديرا حتميا 
البداء  يتسرب  وإمنا  وقضاء مربما، 
إىل القسم الثاني وهو القضاء املعلق 
الصاحلة  باألعمال  إما  يتغري  فهو 
اهللََّ  )ِإنَّ  سبحانه:  قال  الطاحلة  أو 
َما  ُوا  ُيَغريِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ ال 

ِبَأنُفِسِهْم( )الرعد:12(.
اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  )َوَلْو  سبحانه:  وقال 
َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  َواتََّقْوا  آَمُنوا 

من كتاب الكافي

ُبوا معنى البداء: َماِء َواأَلْرِض َوَلِكْن َكذَّ ِمْن السَّ
َيْكِسُبوَن(  َكاُنوا  مِبَا  َفَأَخْذَناُهْم 
)األعراف:96(، فالبداء بهذا املعنى 
مما اتفق عليه املسلمون قاطبة كما 
اتفقوا على عدم صحة البداء باملعنى 

األول.

)عليهم  البيت  أهل  روايات  يف  البداء 
السالم(:

1- َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعنَيَ َعْن َأَحِدِهَما 
ِمْثِل  ِبَشْيٍء  اهللَّ  ُعِبَد  )َما  َقاَل:   Q
ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ِرَواَيِة  ويِف  اْلَبَداِء(، 
)َما   :Q اهللَّ  َعْبِد  َأِبي  َعْن  َسامِلٍ 

َم اهللَّ مِبِْثِل اْلَبَداِء(. ُعظِّ

وَحْفِص  َسامِلٍ  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن   -2
َعْبِد  َأِبي  َعْن  وَغرْيِِهَما  اْلَبْخرَتِيِّ  ْبِن 
اهللَّ الصادق Q َقاَل يِف َهِذه اآلَيِة: 
َقاَل  وُيْثِبُت(  َيشاُء  ما  اهلل  ))مَيُْحوا 
َفَقاَل: وَهْل مُيَْحى ِإالَّ َما َكاَن َثاِبتًا 

وَهْل ُيْثَبُت ِإالَّ َما مَلْ َيُكْن(.
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َعْبِد  مَّ 3- َعْن حُمَ
اهللَّ Q  َقاَل: )َما َبَعَث اهللَّ َنِبّيًا َحتَّى 
َعَلْيه َثاَلَث ِخَصاٍل اإِلْقَراَر َله  َيْأُخَذ 
ُم  ِباْلُعُبوِديَِّة وَخْلَع اأَلْنَداِد وَأنَّ اهللَّ ُيَقدِّ

ُر َما َيَشاُء(. َما َيَشاُء وُيَؤخِّ
َأِبي  َعْن  َراَن  مُحْ َعْن  ُزَراَرَة  َعْن   -4
َجْعَفٍر Q  َقاَل: )َسَأْلُته َعْن َقْوِل اهللَّ 
ى  ُمَسمًّ وَأَجٌل  َأَجاًل  : )َقضى  َعزَّوَجلَّ
ُتوٌم  َأَجٌل حَمْ َأَجاَلِن  ُهَما  َقاَل  ِعْنَده( 

وَأَجٌل َمْوُقوٌف(.
5- َعْن َأِبي َبِصرٍي َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ 
Q َقاَل: )ِإنَّ هلِلَّ ِعْلَمنْيِ ِعْلٌم َمْكُنوٌن 
َذِلَك  ِمْن  ُهَو  ِإالَّ  َيْعَلُمه  اَل  ُزوٌن  خَمْ
َيُكوُن اْلَبَداُء - وِعْلٌم َعلََّمه َماَلِئَكَته 

وُرُسَله وَأْنِبَياَءه َفَنْحُن َنْعَلُمه(.
ْعُت  6- َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر َقاَل مَسِ
ِعْلَماِن  )اْلِعْلُم  َيُقوُل:    Q َجْعَفٍر َأَبا 
ُزوٌن مَلْ ُيْطِلْع َعَلْيه  َفِعْلٌم ِعْنَد اهللَّ خَمْ
َأَحدًا ِمْن َخْلِقه وِعْلٌم َعلََّمه َماَلِئَكَته 
وُرُسَله  َماَلِئَكَته  َعلََّمه  َفَما  وُرُسَله 
َنْفَسه  ُب  ُيَكذِّ اَل  َسَيُكوُن  َفِإنَّه 
ِعْنَده  وِعْلٌم  ُرُسَله  واَل  َماَلِئَكَته  واَل 
ُر  وُيَؤخِّ َيَشاُء  َما  ِمْنه  ُم  ُيَقدِّ ُزوٌن  خَمْ

ِمْنه َما َيَشاُء وُيْثِبُت َما َيَشاُء(.
قال: مسعت  يسار  بن  الفضيل  عن 
ِعْلَماِن  )اْلِعْلُم  يقول:   Q جعفر  أبا 
ُزوٌن( ال يعلمه إاّل  ِعْنَد اهللَّ خَمْ َفِعْلٌم 
ُيْطِلْع  )مَلْ  بقوله:  فسره  كما  هو 
َعَلْيه َأَحدًا ِمْن َخْلِقه( وهو العلم بسر 

القضاء والقدر وحنوه.
َماَلِئَكَته  َعلََّمه  ثم قال Q: )وِعْلٌم 

)Q( الصادق  اهلل  عبد  أبي  وعن 
 )O( بالنيب  يهودي  )مر  قال: 
رسول  فقال  عليك،  السام  فقال: 
أصحابه:  فقال  عليك،   :)O( اهلل 
املوت  قال:  باملوت  عليك  سلم  إمنا 
عليه  اهلل  )صلى  النيب  قال  عليك، 
وآله(: وكذلك رددت، ثم قال النيب 
)O(: إن هذا اليهودي يعضه أسود 
يف قفاه فيقتله قال: فذهب اليهودي 
ثم  فاحتطب حطبا كثريا فاحتمله 
مل يلبث أن انصرف فقال له رسول 
احلطب  فوضع  ضعه   :)O( اهلل 
فإذا أسود يف جوف احلطب عاض 
على عود فقال: يا يهودي ما عملت 
اليوم؟ قال: ما عملت عمال إال حطيب 
هذا احتملته فجئت به وكان معي 
كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت 
بواحدة على مسكني، فقال رسول 
اهلل )O(: بها دفع اهلل عنه. وقال: 
عن  السوء  ميتة  تدفع  الصدقة  إن 

اإلنسان( )الكايف: ج4، ص5(.
وقال الفاضل األسرتآبادي يف معنى: 
ُزوٌن(، أي مقدر يف  ِعْنَده خَمْ )وِعْلٌم 
اللوح احملفوظ أواًل على وجه ثم يغري 
حادثة  ملصلحة  آخر  وجه  إىل  ذلك 

وهذا هو البداء يف حقه تعاىل.
حله:  يف  الشوشرتي  الفاضل  وقال 
ولعله إمنا يستقيم البداء فيه ويرتفع 
يف  التغري  شبهة  يتطرق  وال  العبث 
يف  خمزونه  بإثبات  قلنا  إذا  علمه 
موضع واطلع عليه أحد ومل جيز له 
إظهاره وأنه اطلع بعض الناس عليه، 

فليتأمل.

متعلقه  حيتمل  ال  تعليمًا  وُرُسَله( 
معلقًا  يكون  ال  بأن  وذلك  نقيضه 
بشرط )َفَما َعلََّمه َماَلِئَكَته وُرُسَله 
َفِإنَّه َسَيُكوُن( على وفق ما علمهم 
ُب َنْفَسه  من غري تغري وتبدل )اَل ُيَكذِّ
واَل َماَلِئَكَته واَل ُرُسَله( ال يكذب 
التكذيب  من  أو  الكذب  من  إما 
إخباره  يف  نفسه  يكذب  ال  أي 
للمالئكة بوقوع متعلقه وال يكذب 
وال  للرسل  إخبارهم  يف  مالئكته 
للخلق;  إخبارهم  يف  رسله  يكذب 
وجب  وقبيح  نقص  الكذب  ألن 

تنزهه تعاىل وتنزه سفرته عنهما.
ُزوٌن  خَمْ ِعْنَده  )وِعْلٌم   :Q قال  ثم 
َما  ِمْنه  ُر  وُيَؤخِّ َيَشاُء  َما  ِمْنه  ُم  ُيَقدِّ
باختياره  َيَشاُء(  َما  وُيْثِبُت  َيَشاُء 
من  واحد  لكل  كان  إن  وإرادته 
مصلحة  واإلثبات  والتأخري  التقديم 
تقتضيه وهذا هو املراد بالبداء هنا.

آثار  فقد ورد إن بعض األعمال هلا 
فقد ورد ان الدعاء يرد القضاء وان 
اإلمام  فعن  البالء،  تدفع  الصدقة 
الرضاQ أنه قال: )إن اهلل عز وجل 
أخرب  ان  أنبيائه  من  نيب  إىل  أوحى 
كذا  إىل  متوفيه  انى  امللك:  فالنا 
وكذا فاتاه ذلك النيب فأخربه فدعا 
إىل امللك وهو على سريره حتى سقط 
من السرير وقال يا رب أجلين حتى 
فأوحى  امرى  وقضى  طفلي  يشب 
اهلل عز وجل إىل ذلك النيب ان ائت 
أنسيت  قد  انى  فاعلم  امللك  فالنا 
يف اجله وزدت يف عمره إىل مخس 
عشره سنه فقال ذلك النيب Q: يا 
انى مل أكذب قط  لتعلم  انك  رب 
فأوحى اهلل عز وجل إليه: إمنا أنت 
عبد مأمور فأبلغه ذلك واهلل ال يسئل 
 :Qعما يفعل( )عيون أخبار الرضا

ج1، ص161(.

اْلَبَداِء
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا قام أحدكم إلى الصالة فليصل صالة مودع(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا نزلت بك النعمة فاجعل قراها الشكر(.
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الحلقة التاسعة

واضحة  داللة  فيها  الصحابة  من 
هو   )( بعده  اخلليفة  أن  على 
اإلمام علي)(، بل حتى من جترأ 
بأحقية  ويذعن  يقر  املقام  على هذا 
اإلمام)(، وقد ورد الكثري منها 

يف كتب الفريقني. 
النيب  لسان  على  علوية  خصائص 
الكثرية  املميزات  مجلة  من   :
 )(علي اإلمام  بها  ُأختص  اليت 
مين  إنه   :)(حقه يف   )(قوله
وأنا منه، حيث روى اجمللسي: )قال 
  اهلل  رسول  لي  قال   : علي 
يوم فتحت خيرب: لوال أن تقول فيك 
طوائف من أميت ما قالت النصارى 
يف عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك 
مقاال ال متر على مأل من املسلمني 
وفضل  رجليك  تراب  من  أخذوا  إال 
طهورك يستشفون به، ولكن حسبك 
ترثين  منك  وأنا  مين  تكون  أن 
وأرثك، وأنت مين مبنزلة هارون من 
موسى إال أنه ال نيب بعدي...( حبار 

األنوار اجمللسي ج38.
املتتبع  عند  الشك  الصراط:  علّي 
املؤمنني  أمري  إمامة  بأن  املنصف 
ثابتة   )(بعده من  واألئمة 
لكن  والنقلي،  العقلي  بالدليلني 
القرآن  أثبته  ما  لينكروا  قوم  خرج 
الكريم ونيب اهلل )( يف مواطن 
جترؤا  أنهم  حتى  عدة،  ومناسبات 
واخلالفة  الوصاية  مقام  على 
اإلهلية، واألدهى من ذلك فقد قرنوا 
 )( األوصياء  سيد  وحقدا  ظلما 
عن  تعاىل  اهلل  أبعدهم  بأشخاص 
عهده وميثاقه حيث قوله تعاىل: )َقاَل 
امِلِنَي(البقرة:124،  الظَّ َعْهِدي  َيَناُل  ال 
اإلمام  بأن  وإقرارهم  اعرتافهم  مع 
علي بن أبي طالب )( هو أفضل 
وأعلم منهم، وخالفوا املعقول مضافا 
يف  قائلهم  قال  بذلك،حتى  للمنقول 
مقدمة كتاب له: )احلمد هلل...الذي 
وعلى  الفاضل(،  على  املفضول  قدم 
مّر التاريخ جندهم يهرعون إىل عيبة 

يف  اهلل  لعظمة  ويسجدون  اهلل  علم 
كل نازلة وحادثة حتى اشتهر عنهم 
قول)لوال علي هللك عمر(، بل أكثر 
اجلواز  بأن  ُيقرِّون  فهم  ذلك  من 
على الصراط ال يكون إال مبوافقة 
اإلمام علي)(، كما صرح بذلك 
العامة  علماء  أغلب  ونقله  بكر  أبو 
هـ(  )ت974  اهليثمي  حجر  كابن 
بكر  أبا  أن  ص126:  صواعقه  يف 
قال: مسعت رسول اهلل يقول ال جيوز 
أحد الصراط إال من كتب له علي 
اجلواز، كما اعرتف كبار علمائهم 
باالقتداء  إال  تكون  ال  اهلداية  بأن 
الفخر  )(،منهم  علي  باإلمام 
ج1،  تفسريه:  يف  الرازي)ت606هـ( 
البيهقي  روى  قال:  حيث  ص204، 
رسول  كان  الكبري(:  )السنن  يف 
اهلل  جيهر يف الصالة ببسم اهلل 
الرمحن الرحيم ، ثم قال الرازي: إن 
الشيخ البيهقي روى اجلهر عن عمر بن 
 اخلطاب ، وابن عباس ، وابن عمر ،

أبي  بن  علي  أن  وأما   ، الزبري  وابن 
طالب كان جيهر بالتسمية فقد 
على  الرازي  عقب  ثم  بالتواتر.  ثبت 
ذلك قائال: ومن اقتدى يف دينه بعلي 
والدليل  أبي طالب فقد اهتدى،  بن 
احلق  أِدْر  )اللهم   :)( قوله  عليه 
مع علي حيث دار(. فمن هذا النص 
 )( وغريه ومن خالل سرية النيب
يبقى  هل   )( بالوصي  وعنايته 
لذي لب أدنى شك وارتياب يف كون 
أمري املؤمنني )( اإلمام واخلليفة 
 .)( األعظم  الرسول  بعد  من 
اهلل  شاء  إن  تأتي  تتمة  وللكالم 

تعاىل.
اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
على حممد وآله املنتحبني الطاهرين.

يف  نفسه  يبذل  أن  بّد  ال  ورسوله 
سبيلهما وال جينب عند اجلهاد، وأّن 
يعصيهما  ال  ورسوله  اهلل  حيّبه  من 
من  هو  الذي  الزحف،  من  بالفرار 
املعاصي،  وأسوأ  الذنوب  أكرب 
بهذا  الرجالن  أن ال يكون  فينبغي 
الوصف اجلميل،وهناك من الشواهد 
اليت توضح ذلك جليا دون لبس من 
اإلسالمية  املصادر  نقلته  ما  خالل 
من أن عمر بن اخلطاب حيب نفسه 
نقل  فقد   ,)( الرسول  وال حيب 
وكذلك  ص218  ج7  يف  البخاري 
ص233  ج4  مسنده  يف  أمحد 
وغريهما واللفظ لألول: عن زهرة بن 
معبد عن جده قال: ) كنا مع النيب 
بن  عمر  بيد  آخذ  وهو  وسلم   
يا  اخلطاب فقال-عمر-: واهلل ألنت 
إلّي من كل شيء  رسول اهلل أحب 
إال نفسي، فقال النيب : ال يؤمن 
أحب  عنده  أكون  حتى  أحدكم 
فألنت  عمر:  فقال  نفسه،  من  إليه 
اآلن واهلل أحب إلّي من نفسي، فقال 
عمر!!(،  يا  اآلن   : اهلل  رسول 
تعاىل:  قوله  نتذكر  أن  بد  ال  وهنا 
َوَأْبَناُؤُكْم  آَباُؤُكْم  َكاَن  ِإن  )ُقْل 
َوَعِشرَيُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوِإْخَواُنُكْم 
َشْوَن  خَتْ اَرٌة  َوجِتَ اْقرَتَْفُتُموَها  َوَأْمَواٌل 
َأَحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها 
يِف  َوِجَهاٍد  َوَرُسوِلِه  اهلل  َن  مِّ ِإَلْيُكم 
َسِبيِلِه َفرَتَبَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَي اهلل ِبَأْمِرِه 
اْلَفاِسِقنَي(  اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  َواهلل 

التوبة:24.
 )( علّي  اختّص  فإذا  وحينئذ: 
دونهما حبّبه هللَّ ورسوله، وحّبهما له، 
تعنّي لإلمامة؛ إذ كيف يكون إمام 
اهلل  الدين من ال حيّب  وزعيم  األّمة 
جبانا؟  فّرارا  حيّبانه،  وال  ورسوله، 
األخبار  أن  والشك  هذا  !)ج92/6(. 
الواردة عن النيب )( يف تنصيب 
خليفة   )( املؤمنني  أمري  اإلمام 
كما  كثرية،   )( بعده  ووصيا 
كثري  ومواقف  األحداث  سري  أن 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 
أشرف األنبياء واملرسلني أبي القاسم 
الطاهرين،  الطيبني  وآله  حممد 
أعدائهمأمجعني  على  الدائم  واللعن 

إىل قيام يوم الدين.
من  السابقة  احللقة  يف  تناولنا 
األدلة  من  بعضا  اإلمامة  حلقات 
اليت   )( النيب  سنة  من  النقلية 
أبي  بن  الوصيعلي  فيهابإمامة  صرح 
طالب)ع(، وتتمة ملا سبق نورد جواهر 

:)( من كالمه
غدا: كما  الراية  دافع  إّني  حديث 

مسند  يف   :)( قوله  عنه  نقل 
ومسلم   ،- طرق  عّدة  من   - أمحد 
والبخاري - من طرق متعّددة -، ويف 
اجلمع بني الصحاح السّتة أيضا، عن 
عبد اهلل بن بريدة، قال: مسعت أبي 
اللواء  وأخذ  خيرب،  حاصرنا  يقول: 
له،  يفتح  ومل  فانصرف  بكر  أبو 
ومل  فرجع  الغد  من  عمر  أخذه  ثّم 
يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شّدة 
وجهد، فقال رسول اهلل )(: )إّني 
الراية غدا إىل رجل حيّب اهلل  دافع 
ورسوله، وحيّبه اهلل ورسوله، كّرار 
اهلل  يفتح  حّتى  يرجع  ال  فّرار،  غري 
ليلتهم  يتداولون  الناس  فبات   . له( 
الناس  أصبح  فلّما  ُيعطاها،  أّيهم 
غدوا إىل رسول اهلل )(، كلَّهم 
يرجو أن ُيعطاها، فقال: أين علّي بن 
إّنه أرمد العني!  أبي طالب؟ فقالوا: 
فأرسل إليه، فأتى، فبصق رسول اهلل 
فربئ،  له  ودعا  عينيه،  يف   )(
 ،][علّي ومضى  الراية،  فأعطاه 

يديه.  على  اهلل  فتح  حّتى  يرجع  فلم 
و   354  -  353  /  5 أمحد  ]مسند 
مسلم   ،384  /  2 وج   359  -  358
7 / 120 - 122[، ثم عقب الشيخ 
املظفر)( بقوله: وأقول: إذا حكم 
بصّحة احلديث لزم أن حيكم بأّنه 
منقصة للشيخني، كما هو كمال 
ألّن  )(؛  املؤمنني  ألمري  وفضيلة 
مدحه بهذا املدح - بعد انصرافهما 
بهما،  بالتعريض  صريح   - باللواء 
وأنهما ليسا على ذلك الوصف، كما 
ال خيفى على من حلظ النظائر، فإّن 
من أرسل رسوال مبهّمة له ومل يقض 
حازما  رسوال  ألبعثّن  فقال:  املهّمة 
يقضي املهّم، أحّبه وحيّبين؛ دّل على 
هذا  على  ليس  األّول  الرسول  أّن 

الوصف.
على أّن وصف النيّب )( ملن يدفع 
ورسوله  اهلل  حيّب  بأّنه  اللواء  إليه 
إالَّ  املقام  يف  مرتبط  غري  وحيّبانه، 
اهلل  حيّب  من  أّن  بيان  حيث  من 
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا رأيت اهلل سبحانه وتعالى يؤنسك بذكره فقد أحبك(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا رأيت اهلل يتابع عليك البالء فقد أيقظك(.
عن  عثمان:  حمضر  يف  فصاحته 
الشعيب، عن صعصعة بن صوحان 
دخلت  قال:  اهلل  رمحه  العبدي 
نفر من  على عثمان بن عفان يف 
موا  قدِّ عثمان:  فقال  املصريني 
موني،  رجال منكم يكلمين، فقدَّ
وكأنه  ـ  ؟  هذا  عثمان:  فقال 
استحدثين ـ فقلت له: إن العلم لو 
كان بالسن مل يكن لي وال لك 
فقال  بالتعلم،  ولكنه  سهم،  فيه 

عثمان هاِت.
الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  فقلت: 
اأَلْرِض  يِف  نَّاُهْم  َمكَّ ِإْن  الَِّذيَن   (
اَلَة َوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا  َأَقاُموا الصَّ
َوهلِلَِّ  املُْنَكِر  َعْن  َوَنَهْوا  ِباملَْعُروِف 
َعاِقَبُة اأْلُُموِر ( سورة احلج:آية41، 
فقال عثمان: فينا نزلت هذه اآلية، 
وانه عن  باملعروف  له: فُمر  فقلت 
هذا  دع  عثمان:  فقال  املنكر، 
وهات ما معك، فقلت له: بسم اهلل 
الرمحن الرحيم  ) الَِّذيَن ُأْخِرُجوا 
ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا 
 ،40 آية  احلج:  سورة   ) اهللَُّ  َربَُّنا 
نزلت  أيضا  وهذه  عثمان:  فقال 
فينا، فقلت له: فأعطنا مبا أخذت 
من اهلل، فقال عثمان: ياأيها الناس 
عليكم بالسمع والطاعة، فإن يد 
الشيطان  وإن  اجلماعة،  على  اهلل 
مع الفذ )الفرد( فال تستمعوا إىل 
قول هذا، وإن هذا ال يدري َمن اهلل 
وال أين اهلل، فقلت له: أما قولك: 
فإنك  والطاعة  بالسمع  عليكم 
تريد منا أن نقول غدا: ). . َربََّنا ِإنَّا 
َفَأَضلُّوَنا  َوُكرَبَاَءَنا  َساَدَتَنا  َأَطْعَنا 
 ،67 األحزاب:آية  سورة  ِبيَل(  السَّ
وأما قولك: أنا ال أدري من اهلل، فإن 
وأما  آبائنا األولني،  ربنا ورب  اهلل 
قولك: أني ال أدري أين اهلل، فإن 
فغضب  قال:  باملرصاد.  تعاىل  اهلل 
وأمر بصرفنا وغلق األبواب دوننا( 
األمالي للشيخ الطوسي: ص 368.

عن  له:   Q علي  اإلمام  عيادة 
أمحد بن أبي نصر، قال : كنت 

عند أبي احلسن الثاني Q، قال: 
الفراش  ونفض  قام  إال  أعلم  وال 
إن  أمحد  )يا  لي:  قال  ثم  بيده 
أمري املؤمنني Q عاد صعصعة بن 
)يا  له:  صوحان يف مرضه، فقال 
صعصعة، ال تتخذ عيادتي لك أبهة 
على قومك(، قال: فلّما قال أمري 
املؤمنني Q لصعصعة هذه املقالة، 
قال صعصعة: بلى واهلل أعّدها مّنة 
من اهلل علّي وفضاًل، قال: فقال له 
أمري املؤمنني Q: )إّني كنت ما 
املؤونة، َحَسن  إاّل خَلفيَف  َعِلمُتك 
صعصعة:  فقال  قال:   ،) املعونة 
ما  املؤمنني،  أمري  يا  واهلل  وأنت 
إاّل باهلل عليمًا، وباملؤمنني  علمتك 
رؤوفًا رحيمًا( معجم رجال احلديث 

للسيد اخلوئي: ج10، ص113.
نفيه وإبعاده: قام املغرية بن شعبة 
والي الكوفة من قبل معاوية بنفيه 
)رضي اهلل عنه( وإبعاده إىل جزيرة 
أوال - وهي جزيرة البحرين اليوم 
- بأمر من معاوية بن أبي سفيان.
وفاته:  ُتويّف)رضي اهلل عنه( ما بني 
عام 56هـ إىل 60هـ ، وقد اختلف 
قال يف  البعض  وفاته،  موضع  يف 
له قرب فيها،  الكوفة ومل يعرف 
وذكر ابن حجر: ) إن املغرية نفى 
صعصعة بأمر معاوية من الكوفة 
إىل اجلزيرة أو إىل البحرين، وقيل 
إىل جزيرة ابن كافان فمات بها( 
اإلصابة البن حجر: ج3، ص373. 
وهذا القول أقرب إىل الواقع، حيث 
أوال  يقع قرب صعصعة يف جزيرة 
حاليا،  البحرين  مملكة  سابقا، 
يف قرية عسكر  بالبحرين، وُدفن 

بها، وقربه معروف ُيزار.

معاوية بالشام سأله معاوية بقوله: 
له  فقال  القيس؟  عبد  كان  وما 
)كان خصيبًا  مفتخرا:  صعصعة 
لضيفه  وّهابًا  أبيض  خضرمًا 
ماجيد، وال يسأل عما فقد، كثري 
للناس  يقوم  العرق،  طيب  املرق، 
مروج  السماء(.  من  الغيث  مقام 

الذهب للمسعودي: ج3،ص73.
والدته: مل حُتّدد لنا املصادر تاريخ 
والدته ومكانها، إاّل أّنه من أعالم 

القرن األّول اهلجري.
عنه(  اهلل  )رضي  كان  صحبته: 

.Q من أصحاب اإلمام علي
قوله يوم بايع اإلمـــــام علياQ: قال 
)رضي اهلل عنه( يوم بايع اإلمام عليا 
يا أمري  Q على اخلالفة: )واهلل، 
وما  اخلالفة  زّينت  لقد  املؤمنني، 
زانتك، ورفعتها وما رفعتك، وهلي 
(.الكايف  إليها  منك  أحوج  إليك 

للشيخ الكليين:ج7،ص203.  
 :Qعلي اإلمام  قال  فيه:  قيل  ما 
نهج  ْحَشُح(  الشَّ ِطيُب  اخْلَ )َهَذا 
البالغة: ج4، ص57، قال ابن أبي 
الكلمة  )هذه  املعتزلي:  احلديد 
قاهلا اإلمام علي Q لصعصعة بن 
صوحان العبدي رمحه اهلل، وكفى 
صعصعة بها فخــــــــــرًا أن يكـــون 
عليه  ُيثين   Q علي  اإلمــــام  مثل 
وكان  اللسان،  وفصاحة  باملهارة 
صعصعة من أفصح الناس(. شرح 
احلديد:  أبي  البن  البالغة  نهج 

ج19، ص107
وقال ابن عباس )رضي اهلل عنه(: 
)واهلل يا ابن صوحان، إّنك لسليل 
ما  فصحاء  خطباء  كرام  أقوام 
مروج  كاللة(.  عن  هذا  ورثت 

الذهب للمسعودي:ج3،ص45.
وقال اإلمام الصادق Q: )ما كان 
مع أمري املؤمنني Q َمن يعرف حّقه 
إاّل صعصعة وأصحابه(. رجال ابن 

داوود احللي:ص111

ما  صدقوا  رجال  املؤمنني  من 
عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى 
دينه  ونصرة  اهلل  سبيل  يف  حنبه 
الطاهرين،  وآله  حممد  وأوليائه، 
من  األفذاذ  الرجال  هؤالء  ومن 
رت أمساؤهم بأحرف من نور  ُسطِّ
كانوا  ملا  اإلنسانية،  تأريخ  يف 
يتمتعون به من إميان راسخ وتقوى 
عالية وورع حيجزهم عن خمالفة 
مصداق  فكانوا  وأوليائه،  اهلل 
قوله تعاىل: )والذين جاهدوا فينا 
سعيدا  فعاش  سبلنا(،  لنهدينهم 

محيدا  ومضى  اهلل،  طاعة  يف 
هؤالء  ومن  تعاىل،  اهلل  برضوان 
الكبري صعصعة  التابعي  األفذاذ 

بن صوحان العبدي .
امسه وكنيته: أبو طلحة، صعصعة 

بن صوحان بن حجر العبدي.
يف  سعد  ابن  قال  النسب:  شرف 
بن  )صعصعة  صعصعة:  نسب 
بن  بن احلارث  بن حجر  صوحان 
حدرجان  بن  صربة  بن  اهلجرس 
بن  حداد  بن  ليث  بن  عساس  بن 
ظامل بن ذهل بن عجل بن عمرو 

عبد  بن  أفصى  بن  وديعة  بن 
القيس من ربيعة وكان صعصعة 
وأمه  ألبيه  صوحان  بن  زيد  أخا 
وكان صعصعة يكنى أبا طلحة(  
سعد  البن  الكربى  الطبقات 

:ج6،ص212.
قبيلة  إىل  نسبه  ينتهي  قبيلته: 
بن  صعصعة  وكان  القيس  عبد 
هذه  إىل  بنسبه  يفتخر  صوحان 
يف  املسعودي  لنا  وينقل  القبيلة 
مروجه: عندمـــــــــا أرســـــل اإلمـــام 
إىل  بكتاب  صعصعة   Qعلي

 ما كان مع أمري املؤمنني )Q( من يعرف حقه إال
صعصعة وآصحابه

Qقال اإلمام الصادق
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا رأيت ربك يوالي عليك البالء فاشكره(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا أحببت السالمة فاجتنب مصاحبة الجهول(.

)ِإنَّ  وتعاىل:  سبحانه  قال  واجملتمع، 
اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اهللَُّ  َربَُّنا  َقاُلوا  الَِّذيَن 
اُفوا  خَتَ َأالَّ  املَالِئَكُة  َعَلْيِهْم  ُل  َتَتَنزَّ
الَّيِت  نَِّة  ِباجْلَ َوَأْبِشُروا  َزُنوا  حَتْ َوال 
ويبني  )فصلت:30(  ُتوَعُدوَن(  ُكْنُتْم 
قوله  يف  اإلستقامة  مثرة  تعاىل  اهلل 
ِريَقِة  تعاىل: )َوَألَّْو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
)اجلن:16(.  َغَدقًا(  َماًء  أَلْسَقْيَناُهْم 
وقال رسول اهلل )O(: )إن تستقيموا 
تفلحوا( )كنز العمال: ج3، ص58(، 
)Q(: )ال مسلك  املؤمنني  وعن أمري 
أسلم من االستقامة، ال سبيل أشرف 
احلكم:  )غرر  االستقامة(  من 

ح10636(.
7- التزاور حيث أنه يزيد من فرص 
التعاون ويعقد أواصر احملبة واأللفة، 
فعن شعيب العقرقويف قال: مسعت أبا 
عبد اهلل )Q( يقول ألصحابه: )اتقوا 
اهلل وكونوا إخوة بررة، متحابني يف 
تزاوروا  متواصلني، مرتامحني،  اهلل، 
وأحيوه(  أمرنا  وتذاكروا  وتالقوا 
 )Q( وعنه ،)الكايف: ج2، ص175(
زيارتكم  يف  فإن  )تزاوروا  قال: 
ألحاديثنا،  وذكرا  لقلوبكم  إحياء 
وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض 
وإن  بها رشدمت وجنومت  فإن أخذمت 
تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا 
بها وأنا بنجاتكم زعيم( )الكايف: 

ج2، ص186(.
8- قول الصدق ألنه أساس الفضائل 
حيث  السليمة  اجملتمعات  وشرف 
بني  والثقة  الوضوح  إىل  يؤدي 
املؤمنني  أمري  قال  اجملتمع،  أفراد 
منجاة(  فإنه  الصدق  )ألزموا   :)Q(

)اخلصال: ص614(.  
9- محاية الوطن والدفاع عنه حيث 
حسب  كل  ويتعاون  اجلميع  يتحد 

قدراته لدفع األعداء عن الوطن.
حتى  اجملتمع  يف  األمن  بسط   -10
مستقر  جمتمع  يف  الناس  يعيش 

فينمو يف كل اجملاالت.
اجملتمع  أفراد  مجيع  متتع   -11
حرية   - العقيدة  حرية   - باحلرية 
اليت  احلدود  يف  الرأي  عن  التعبري 
اإلسالمي - احلرية  الشارع  وضعها 
الذي  العمل  اختيار  يف  الشخصية 

معيشته  لكسب  رغباته  مع  يتفق 
اإلسالم  يف  حمّرمة  تكن  مل  ما 
اختيار  يف  الشخصية  واحلرية   -
يريد  الذي  العلم  واختيار   - الزوجة 
أن يتخصص به - وغريها من أنواع 

احلرية األخرى.
ووقاية  العامة  الصحة  نشر   -12

اإلنسان من اإلصابة باألمراض.
وذلك من خالل  الوطن  نظافة   -13
واملأكل  واملساكن  الطرق  نظافة 

واملشرب.
أفراد  عن  الفقر  شبح  إبعاد   -14
زيادة  على  العمل  اجملتمع من خالل 
الثروة الزراعية واحليوانية واملعدنية 
العمل  توفري  خالل  ومن  وغريها 
التجار  وتشجيع  الضرائب.  وإلغاء 
خالل  من  وأيضًا  الصناعات.  وذوي 
منع الربا من أن يتفشى يف اجملتمع 
وكذلك االحتكار وفرض الزكاة 
واخلمس لدعم املؤسسات اليت تعتمد 

عليها البالد لتوفري االحتياجات.
أصحاب  وتشجيع  العلوم  نشر   -15
نشر  يف  اهلادفة  الثقافية  املواهب 
وتوجيهه  اجملتمع،  أفكارهم هلداية 
والعمل  الصحيح حنو اجلد  التوجيه 

واإلميان.
واملعاهد  املكتبات  تأسيس   -16
ونشرها  الكتب  وطباعة  واملدارس 

جمانًا وكذلك النشرات واجملالت.
واحلسينيات  املساجد  بناء   -17
يف  املشاركة  إىل  الناس  وتوجيه 
الناس  وتشجيع  الدينية  الربامج 
لاللتحاق بصالة اجلماعة وخصوصًا 

صالة اجلمعة.
املتعلقة  األمور،  مجيع  تسهيل   -18
بسفر احلّجاج لتأدية مناسك احلج.

19- النظر إىل مجيع أفراد اجملتمع 
فقري  بني  متييز  دون  واحده  بنظره 
وصاحب  وأبيض  وأسود  وغين 

العشرية والفرد العادي.
فيطبق  القانون  أمام  املساواة   -20
اجملتمع  أفراد  مجيع  على  القانون 
ويأخذ كل واحد منهم عقابه على 
قدر جرمه دون نظر لنسبه أو غناه.

فردًا  اجملتمع  أفراد  حقوق  مراعاة 
فردًا ومجاعة مجاعة، وراعى كثريًا 
مسألة العالقات اإلجتماعية وآدابها 
فما الدين إال املعاملة وقنن هلا آداب 
تلك  ومن  عنها  التخطي  ينبغي  ال 

اآلداب:
1- حب اخلري للناس فيحب اإلنسان 
أمري  قال  لنفسه  حيبه  ما  لآلخرين 
قلبك  لك  يسلم  )ال   :)Q( املؤمنني 
حتى حتب للمؤمنني ما حتب لنفسك( 

)البحار: ج75، ص8(.
أفراد  بني  والتعاطف  الرتاحم   -2
اإلمام  أمر  حيث  املسلم.  اجملتمع 
والرتاحم  بالتواصل   )Q( الصادق 
وذلك  املسلمني،  بني  والتعاطف 
فقال:  بينهم،  العالقات  أساس  هو 
)تواصلوا وتباروا وترامحوا وتعاطفوا( 

)الكايف: ج2، ص175(.
الناس  حوائج  يف  السعي   -3
واإلحسان إليهم قال اإلمام الصادق 
)Q(: )من قضى ألخيه املؤمن حاجة 
القيامة  يوم  له  وجل  عز  اهلل  قضى 
مائة ألف حاجة من ذلك أوهلا اجلنة( 

)الكايف: ج2، ص193(.
4- التعاون على اخلري والرب والتقوى 
املؤمنني  أمري  قال  الناس،  ينفع  وما 
)عليكم...  وصيته:  يف   )Q(
بالتواصل والتباذل والتبار )أي: الرب( 
وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، 
وتعانوا على الرب والتقوى وال تعاونوا 
إن  اهلل  واتقوا  والعدوان  االثم  على 
ج7،  )الكايف:  العقاب(  شديد  اهلل 
ص52(، وعن أبي عبد اهلل الصادق 
 :)O( اهلل  رسول  قال  قال:   )Q(
)من أعان مؤمنا نفس اهلل عز وجل 
عنه ثالثا وسبعني كربة، واحدة يف 
عند  كربة  وسبعني  وثنتني  الدنيا 
كربه العظمى، قال: حيث يتشاغل 
ج2،  )الكايف:  بأنفسهم(  الناس 

ص199(.
5- إصالح ذات البني حتى ال يتصّدع 
 :)O( اهلل  رسول  قال  اجملتمع، 
)إصالح ذات البني أفضل من عامة 
ج18،  )الوسائل:  والصيام(  الصالة 

ص441(.
الفرد  حتفظ  ألنها  اإلستقامة   -6

وإميان  اعتقاد  منهج  ليس  اإلسالم 
هو  بل  فحسب،  القلب  يف  وشعور 
يتحول  واقعية،  إنسانية  حياة  منهج 
إىل ممارسة  واإلميان  االعتقاد  فيها 
احلياة  جوانب  مجيع  يف  سلوكية 
الرتاحم  على  العالقات  لتقوم 
فتكون  والتناصح،  والتكافل 
واإلحسان  واملودة  والسماحة  األمانة 
القاعدة  هي  والنخوة  والعدل 
العالقات  تنبثق منها  اليت  األساسية 

االجتماعية.
مسلم  كل  اإلسالم  جعل  وقد 
مسؤواًل يف بيئته االجتماعية، ميارس 

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

الطاهرين

موقعه،  من  البّناء  االجتماعي  دوره 
)كلكم   :)O( اهلل  رسول  قال 
رعيته(  عن  مسؤول  وكلكم  راٍع 

)البحار: ج72، ص38(.
بُأمور  االهتمام  إىل   )O( ودعا 
آماهلم  يف  ومشاركتهم  املسلمني 
ال  أصبح  )من  فقال:  وآالمهم، 
مبسلم(  فليس  املسلمني  بُأمور  يهتم 

)الكايف: ج2، ص163(.
إىل   )Q( الصادق  اإلمام  ودعا 
جبماعة  واالندكاك  االلتصاق 
مجاعة  فارق  )من  فقال:  املسلمني 
ربقة  خلع  فقد  شرب،  قيد  املسلمني 
ج1،  )الكايف:  عنقه(  من  اإلسالم 

ص405(.
يف  املؤمنني  )مثل   :)O( وقال 
توادهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
)كنز  واحلمى(  بالسهر  اجلسد 

العمال: ج1، ص149(.
ودعا أمري املؤمنني )Q( إىل استخدام 
األساليب املؤدية إىل اأُللفة واحملبة، 
التقاطع  إىل  املؤدية  األساليب  ونبذ 
وال  تغضبوا  )ال  فقال:  والتباغض، 
وأطيبوا  السالم  افشوا  ُتغضبوا 

الكالم( )الكايف: ج2، ص645(.
واأُلسرة جبميع أفرادها مسؤولة عن 
تعميق أواصر الود واحملبة والوئام مع 
اجملتمع الذي تعيش فيه، وال يتحقق 
ذلك إاّل باملداومة على حسن اخللق 
واملعاشرة احلسنة، وممارسة أعمال 
اخلري والصالح، وجتنب مجيع ألوان 

اإلساءة واالعتداء يف القول والفعل.
ولذا وضع اإلسالم منهاجًا متكاماًل 
أساس  على  قائمًا  العالقات  يف 
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها فإنها تظهر الداء الدفين(. قال أمير المؤمنين )(: )إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكالم وأكثروا ذكر اهلل عز وجل وال تولوهم االدبار(.

مناسبات شهر
شعبان المعظم

الشيعة وشيوخها قبل موته، وقال 
املوت  حدث  علي  حدث  )إن  هلم: 
فاألمر إىل أبي القاسم احلسني بن 
روح النوخبيت فقد أمرت أن أجعله 
إليه  فارجعوا  بعدي  موضعي  يف 
فلم  عليه(،  أموركم  يف  وعولوا 

ختتلف الشيعة يف أمره.
اهلل  رضوان  القاسم  أبو  كان   
عليه من أعقل الناس عند املخالف 
واملوافق، ويستعمل التقية، وكانت 

العامة أيضًا تعظمه.

وهناك مناسبات أخرى ذكرناها 
نذكرها  السابقة  السنة  يف 

بشكل خمتصر:

بعد  الصيام  وجوب  بدء   -1
َأيَُّها  )َيا  الصيام:  فرض  آية  نزول 
َياُم  الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما 
َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن(، يف الثاني 

منه سنة2هـ.

 )Q( والدة اإلمام احلسني  -2
يف الثالث منه سنة 4هـ.

بن  علي  بن  العباس  والدة   -3
منه  الرابع  يف   )L( طالب  أبي 

سنة26هـ.
بن  علي  اإلمام  والدة   -4
يف   )L( العابدين  زين  احلسني 

اخلامس منه سنة 38هـ.
والدة علي األكرب )Q( يف   -5

احلادي عشر منه سنة 33هـ.
األعظم  اهلل  بقية  والدة   -6
سنة  منه  اخلامس عشر  )Q( يف 

255هـ.
يف  املصطلق  بين  غزوة   -7

التاسع عشر منه سنة 6هـ.

الغيبة  وابتدأت  الصغرى  الغيبة 
.)Q( الكربى لصاحب األمر

وفاة احلسني بن روح النوبختي 
:)Q( نائب اإلمام احلجة املنتظر

شهر  من  عشر  الثامن  اليوم  يف 
تويف  سنة)326هـ(  املعظم  شعبان 
النائب  النوخبيت  روح  بن  احلسني 
احلجة  لإلمام  الثالث  والسفري 

)A( تويف ببغداد ودفن بها.
السفارة  مبقام  تشرفه  قبل  كان 
أبي جعفر  الثاني،  للنائب  وكياًل 
حممد بن عثمان العمري.. وكان 
خصيصًا به، فحصل له يف أنفس 
ملعرفتهم  جليل  مقام  الشيعة 
وتوثيقه  بالعمري،  باختصاصه 
ودينه،  فضله  ونشر  عندهم، 
حياة  طول  يف  احلال  له  فتمهدت 
الوصية  انتهت  أن  إىل  العمري، 
بالنص عليه حيث مجع أبو جعفر 
حممد بن عثمان العمري )H( وجوه 

وفاة الشيخ حممد حسن صاحب 
:اجلواهر

املعظم  غرة شعبان  من  الثاني  يف 
صاحب  تويف  )1266هـ(  سنة 
بن  حسن  الشيخ حممد  اجلواهر 
حممد  بن  الرحيم  عبد  بن  باقر 
النجفي،  الرحيم  بن عبد  الصغري 
جمتهد،  أصولي،  فقيه،  وهو 
الكالم  جواهر  مصنفاته:  من 
)واشتهر به( وجناة العباد، وهداية 

السالكني، ورسالة يف املواريث.

 O عقيقة النبي
:)Q( عن احلسني

يف التاسع من شهر شعبان املعظم 
سنة)4هـ(، وقيل)3هـ(، وهو اليوم 
اهلل  عبد  أبي  مولد  من  السابع 
عنه  عّق   )L( علي  بن  احلسني 

أملحني،  بكبشني   )O( النيب 
الشعر  بوزن  وتصدق  رأسه  وحلق 
ورقًا )فضة( وطلى رأسه باخللوق، 
 )Q( احلسن  بأخيه  فعل  كما 

قبله.

 )Q( خروج توقيع اإلمام املهدي
 للشيعة خيربهم بوفاة سفريه 

السمري:

العاشر من شهر شعبان  اليوم  يف 
خرج  )329هـ(،  سنة  املعظم 
التوقيع عن اإلمام صاحب الزمان 
إىل  فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل 
الشيخ  بوفاة  فيه  خيربهم  الناس 
اجلليل أبو احلسن علي بن حممد 
عليه(،  اهلل  )رضوان  السمري 
لإلمام  األربعة  السفراء  آخر  وهو 
قبل  وذلك   ،)Q( املنتظر  احلجة 
اهلل  )رضوان  وفاته  من  أيام  ستة 
عليه(، وجاء يف توقيعه )Q(: بسم 

بن  علي  )يا  الرحيم:  الرمحن  اهلل 
أجر  اهلل  أعظم  السمري،  حممد 
إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك 
وبني ستة أيام، فامجع أمرك وال 
توصي إىل أحد يقوم مقامك بعد 
الثانية  الغيبة  وقعت  فقد  وفاتك، 
إذن  بعد  إال  ظهور  فال  ]التامة[، 
اهلل عز وجل، وذلك بعد طول األمد 
األرض  وامتالء  القلب،  وقسوة 
يدعي  من  وسيأتي شيعيت  جورًا، 
املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة 
والصيحة  السفياني  خروج  قبل 
وال  حول  وال  مفرت،  كذاب  فهو 

قوة إال باهلل العلي العظيم.
اليوم  كان  فلما  التوقيع،  فنسخ 
فوجدوه  إليه،  عادوا  السادس 
جيود بنفسه، فقيل له: من وصّيك 
من بعدك؟ فقال: هلل أمر هو بالغه. 
ومضى رضي اهلل عنه، فهذا آخر 
)رمحه  وتويف  منه.  مسع  كالم 
اهلل( يف 15اخلامس عشر من شهر 
شعبان سنة )329هـ( وبوفاته متت 
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قال أمير المؤمنين )(: )إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوذ باهلل وليقل: آمنت باهلل وبرسوله مخلصا له الدين(.

حيكى أنه كان هناك امرأة تصنع 
وكانت  يوم،  كل  ألسرتها  اخلبز 
يوميا تصنع رغيف خبز إضافيا ألي 
الرغيف  وتضع  جائع،  سبيل  عابر 
اإلضايف على شرفة النافذة ألي فقري 

مير ليأخذه.
ويف كل يوم مير رجل فقري أحدب 
إظهار  من  وبدال  الرغيف،  ويأخذ 
يدمدم  كان  البيت  ألهل  امتنانه 
يبقى  تقدمه  الذي  الشر   ” بالقول 
يعود  تقدمه  الذي  واخلري  معك، 
إليك!” ..كل يوم...... كان األحدب 
مير فيه ويأخذ رغيف اخلبز ويدمدم 

بنفس الكلمات :
معك،  يبقى  تقدمه  الذي  الشر   ”

واخلري الذي تقدمه يعود إليك!”،
لعدم  بالضيق  بالشعور  املرأة  بدأت 
باجلميل  للعرفان  الرجل  إظهار 
وأخذت  تصنعه،  الذي  واملعروف 
حتدث نفسها قائلة: “ كل يوم مير 
هذا األحدب ويردد مجلته الغامضة 

وينصرف، ترى ماذا يقصد؟”

أمرا  نفسها  يف  أضمرت  ما  يوم  يف 
هذا  من  أختلص  سوف   ” وقررت: 
بعض  بإضافة  فقامت   ، األحدب!” 
السّم إىل رغيف اخلبز الذي صنعته 
على  وضعه  وشك  على  وكانت  له 
يف  يداها  بدأت  لكن   ، النافذة 

أفعله؟!”..  الذي  ما هذا   ” االرجتاف 
تلقي  وهي  فورا  لنفسها  قالت 
بالرغيف ليحرتق يف النار، ثم قامت 
بصنع رغيف خبز آخر ووضعته على 

النافذة.
وكما هي العادة جاء األحدب وأخذ 
الذي  الشر   ” يدمدم  وهو  الرغيف 
الذي  واخلري  معك،  يبقى  تقدمه 

تقدمه يعود إليك!” 
وانصرف إىل سبيله وهو غري مدرك 

للصراع املستعر يف عقل املرأة.

����

فيه  تصنع  املرأة  كانت  يوم  كل 
الذي  البنها  تصلي  كانت  اخلبز 
غاب بعيدا وطويال حبثا عن مستقبله 
ولسنوات عديدة مل تصلها أي أنباء 
عنه وكانت تتمنى عودته هلا ساملا.

فيه  ختلصت  الذي  اليوم  ذلك  يف 
باب  ُدقَّ  املسموم  اخلبز  رغيف  من 
وجدت   فتحته  وحينما  مساء  البيت 
لدهشتها  ابنها واقفا بالباب!! كان 
شاحبا متعبا ومالبسه شبه ممزقة، 

وكان جائعا ومرهقا 
ومبجرد رؤيته ألمه قال ” إنها ملعجزة 

وجودي هنا، 
كنت  هنا  من  أميال  مسافة  على 

جمهدا ومتعبا وأشعر باإلعياء لدرجة 
االنهيار يف الطريق ...

رجل  مرور  لوال  أموت  أن  وكدت 
أي  يعطيين  أن  رجوته  بي،  أحدب 
طيبا  الرجل  وكان  معه،  طعام 
بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز 

كامل ألكله!! 
هو  هذا  إن  قال:  لي  إعطائه  وأثناء 
طعامه كل يوم، واليوم سيعطيه لي 
ألن حاجيت اكرب كثريا من حاجته”

مبجرد أن مسَعت األم هذا الكالم 
وجهها  على  الرعب  وظهر  شحبت 
وتذكرت  الباب  على  واتكأت 
اليوم  الذي صنعته  الرغيف املسموم 

صباحا!!
النار  يف  منه  بالتخلص  تقم  مل  لو 
أكله،  الذي  هو  ولدها  لكان 

ولكان قد فقد حياته! 
كالم  معنى  أدركت  حلظتها 
يبقى  تقدمه  الذي  الشر   ” األحدب: 
يعود  تقدمه  الذي  واخلري  معك، 

إليك!”..
����

فافعل اخلري وال تتوقف عن فعله حتى 
لو مل يتم تقديره وقتها، ألنه يف يوم 
من األيام سيكافئك اهلل عما فعلت 

سواء يف حياتك اآلن أو يف اآلخرة.

الخير الذي تقدمه يعود إليك!”..

15 شعبان سنة 255 هـ




