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قال أمير المؤمنين )(:)أنا صنو رسول اهلل ) O ( والسابق إلى اإلسالم وكاسر األصنام ومجاهد الكفار وقامع األضداد(. قال أمير المؤمنين )(: )أنا داعيكم إلى طاعة اهلل ربكم ومرسلكم إلى فرائض دينكم ودليلكم إلى ما ينجيكم(.

روى ابن شهر آشوب بإسناده عن 
حمّمد بن سليمان: )ان ناصبيا 
شاميًا كان خيتلف اىل جملس 
أبي جعفر Q ويقول له: طاعة 
اهلل يف بغضكم، ولكين أراك 
رجال فصيحًا، فكان أبو جعفر 
يقول: لن ختفى على اهلل خافية. 
قال  ثقل  فلما  الشامي  فمرض 
لوليه: إذا أنت مددت علي الثوب 
أن  وسله  علي  بن  فائت حمّمد 
يصلي علي، قال: فلما أن كان 
برد  أنه  ظّنوا  الليل  بعض  يف 
الناس  أصبح  أن  فلما  وسّجوه، 
خرج وليه اىل أبي جعفر وحكى 
له ذلك فقال أبو جعفر: كال ان 
بالد الشام صرد، واحلجاز بالد 
فانطلق  شديد،  وحلمها  حر، 
صاحبكم  على  تعجلن  فال 
من  قام  ثم  قال:  آتيكم.  حتى 
عاد  ثم  وضوءًا،  فجدد  جملسه 
يده  مد  ثم  ركعتني،  فصلى 
تلقاء وجهه ما شاء اهلل، ثم خّر 
ساجدًا حتى طلعت الشمس، ثم 
نهض فانتهى اىل جملس الشامي 
ثم  فأجابه،  عليه فدعاه  فدخل 
أجلسه واسنده فدعا له بسويق 
جوفه،  امألوا  وقال:  فسقاه 
البارد،  بالطعام  صدره  وبردوا 

ثم انصرف وتبعه الشامي فقال: 
أشهد انك حجة اهلل على خلقه، 
أشهد  قال:  لك؟  بدا  وما  قال: 
وعاينت  بروحي  عمدت  أني 
ااّل ومناد  يتفاجأني  بعيين، فلم 
فقد  روحه  إليه  ردوا  ينادي: 
كنا سألنا ذلك حمّمد بن علي، 
أن  علمت  أما  جعفر:  أبو  فقال 
عمله،  ويبغض  العبد  اهلل حيب 
ويبغض العبد وحيب عمله، قال: 
فصار بعد ذلك من أصحاب أبي 
جعفر« مناقب بن شهر آشوب: 

ج4 ص186.. 
اهلل  عبد  أبي  عن  االربلي  روى 
املنكدر  بن  حمّمد  »ان   :Q
أن  أرى  كنت  يقول:ما  كان 
مثل علي بن احلسني يدع خلفًا 
حتى  احلسني  بن  علي  لفضل 
علي،  بن  حمّمد  ابنه  رأيت 
فأردت أن أعظه فوعظين فقال 
له أصحابه: بأي شيء وعظك؟ 
نواحي  بعض  إىل  خرجت  قال: 
فلقيت  حارة،  ساعة  يف  املدينة 
رجال  وكان  علي  ابن  حمّمد 
بدينًا وهو متكىء على غالمني 
له أسودين أو موليني له، فقلت 
يف نفسي: شيخ من شيوخ قريش 
يف هذه الساعة على هذه احلالة 
يف طلب الدنيا، أشهد ألعظّنه؟ 

فدنوت منه فسلمت عليه فسلم 
عرقًا،  تصبب  وقد  بنهر  علّي 
من  شيخ  اهلل،  أصلحك  فقلت: 
الساعة  هذه  يف  قريش  أشياخ 
على هذه احلال يف طلب الدنيا 
لو جاءك املوت وأنت على هذه 
احلال، قال: فخلى عن الغالمني 
لو  وقال:  تساند  ثم  يده  من 
جاءني ـ واهلل ـ املوت وأنا يف هذه 
احلال جاءني وأنا يف طاعة من 
نفسي  بها  اكف  اهلل،  طاعات 
الناس، وامنا كنت  عنك وعن 
أخاف املوت لو جاءني وأنا على 
معصية من معاصي اهلل، فقلت: 
أعظك  أن  أردت  اهلل  يرمحك 
الغمة  )كشف  فوعظتين( 

لإلربّلي: ج2 ص125(.

ما روى أبو عيينة قال: )كنت 
فدخل   Q جعفر  أبي  عند 
الشام  أهل  من  أنا  فقال:  رجل 
عدوكم،  من  وأبرأ  أتوالكم 
أمية،  بين  يتوىل  كان  وأبي 
وكان له مال كثري، ومل يكن 
له ولد غريي، وكان مسكنه 

بالرملة، وكانت له جنينة.
مات  فلما  بنفسه،  فيها  يتخلى 
وال  به،  أظفر  فلم  املال  طلبت 

مين  وأخفاه  دفنه  أنه  أشك 
أن  أفتحب  جعفر:  أبو  قال 
ماله؟  موضع  أين  وتسأله  تراه 
قال: إي واهلل إني فقري حمتاج. 
فكتب أبو جعفر كتابا وختمه 
بهذا  انطلق  قال:  ثم  خبامته، 
الكتاب الليلة إىل البقيع حتى 
تتوسطه، ثم تنادي: يا درجان يا 
درجان، فإنه يأتيك رجل معتم.

وقل:  كتابي،  إليه  فادفع 
بن  علي  بن  حممد  رسول  أنا 
به،  يأتيك  فإنه  احلسني، 
فأخذ  لك.  بدا  عما  فاسأله 

الرجل الكتاب وانطلق.
من  فلما كان  عيينة:  أبو  قال 
الغد أتيت أبا جعفر Q ألنظر ما 
حال الرجل، فإذا هو على الباب 
له   [ فأذن  له،  يؤذن  أن  ينتظر 
[ فدخلنا مجيعا، فقال الرجل: 
العلم،  يضع  من  عند  يعلم  اهلل 
قد انطلقت البارحة، وفعلت ما 
فقال: ال  الرجل  فأتاني  أمرت، 
تربح من موضعك حتى آتيك به. 
فأتاني برجل أسود، فقال: هذا 

أبوك.
قلت: ما هو أبي. قال: ]بل[ غريه 
والعذاب  اجلحيم  ودخان  اللهب 

األليم.
نعم.  قال:  أبي؟  أنت  له:  فقلت 

صورتك  عن  غريك  فما  قلت: 
وهيئتك؟

قال: يا بين كنت أتوىل بين أمية 
النيب  بيت  أهل  على  وأفضلهم 
بعد النيب O فعذبين اهلل بذلك، 
فكنت  تتوالهم،  أنت  وكنت 
وحرمتك  ذلك،  على  أبغضك 
اليوم  وأنا  عنك،  فزويته  مالي 
على ذلك من النادمني، فانطلق 
يا بين إىل جنينيت فاحتفر حتت 
مائة  )وهو  املال  وخذ  الزيتونة، 
إىل  فادفع  ألفا(  ألف ومخسون 
حممد بن علي Lمخسني ألفا، 

والباقي لك.
فأنا منطلق حتى آخذ  ثم قال: 
)اخلرائج  مبالك.(  وآتيك  املال 
الدين  لقطب  واجلرائح 

الراوندي: ج2: ص598(.
اجلعفي،  جابر  روى  ما  ومنها: 
 Q قال: )خرجت مع أبي جعفر
أقبل  إذا  زميله،  وأنا  إىل احلج 
عضادتي  على  فوقع  ورشان  
آلخذه  فذهبت  فرتمن،  حممله 
فإنه  جابر  يا  "مه  بي:  فصاح 
قلت:  البيت"  أهل  بنا  استجار 

وما الذي شكا إليك؟
يف  يفرخ  أنه  إلي  فقال: شكا 
سنني،  ثالث  منذ  اجلبل  هذا 
وأن حية تأتيه فتأكل فراخه، 

عليها  اهلل  أدعو  "أن  فسألين 
ليقتلها" ففعلت، وقد قتلها اهلل.

وقت  كان  إذا  حتى  سرنا  ثم 
السحر قال لي: "انزل يا جابر" 
فنزلت فأخذت خبطام اجلمل، 
ونزل فتنحى مينة عن الطريق، 
األرض  من  روضة  إىل  ثم عمد 
ذات رمل فأقبل فكشف الرمل 
"اللهم  يقول:  وهو  ويسرة  مينة 
حجر  بدا  إذا  وطهرنا"  اسقنا 
مرتفع أبيض بني الرمل فاقتلعه، 
فنبع له عني ماء أبيض صاف، 

فتوضأ وشربنا منه.
ثم ارحتلنا فأصبحنا دون قرية 
وخنل، فعمد أبو جعفر إىل خنلة 
وقال:  منها  فدنا  فيها،  يابسة 
"أيتها النخلة أطعمينا مما خلق 
النخلة  رأيت  فلقد  فيك"  اهلل 
من  نتناول  جعلنا  حتى  تنحين 
أعرابي  وإذا  ونأكل،  مثرها 
يقول: ما رأيت ساحرا كاليوم.

ال  أعرابي  يا  جعفر:  أبو  فقال 
تكذبن علينا أهل البيت، فإنه 
كاهن،  وال  ساحر  منا  ليس 
ولكنا علمنا أمساء من أمساء 
فنعطي،  بها  نسأل  تعاىل  اهلل 
)اخلرائج  فنجاب(  وندعو 
الدين  لقطب  واجلرائح 

الراوندي: ج2: ص604(.

Q من فضائل اإلمام الباقر

Q من كرامات اإلمام الباقر
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قال أمير المؤمنين )(:)أنا شاهد لكم وعليكم يوم القيامة(. قال أمير المؤمنين )(: )أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار(.

اإلزالة أو التبديل وإن كان األحوط 
ُيشرتط  ولكن  اشرتاطه،  استحبابًا 
يف اجلرح أن يكون مما ُيعتد به وله 
ثبات واستقرار وأما اجلروح اجلزئية 
على  الدم  زاد  إذا  تطهريها  فيلزم 

الدرهم كما سيأتي. 
الثاني: جتوز الصالة مع تلطخ البدن 
أو الثوب بالدم إذا كان مقداره أقل 
اإلبهام، ويستثنى من ذلك  من عقدة 
األحوط  على  به  ويلحق  دم احليض، 
لزومًا دم جنس العني وامليتة والسباع 
ودم  اللحم،  مأكول  غري  مطلق  بل 
عن  يعفى  فال  واالستحاضة  النفاس 
قليلها أيضًا، وال يلحق املتنجس بالدم 

به يف احلكم املذكور. 
ال  ما  بنجاسة  بأس  ال  الثالث: 
ساترًا  يكون  أن  وحده  يكفي 
واخلامت  والقبعة  كاجلورب  للعورة 
بشرط  وحنوها،  والسوار  واخللخال، 
أن ال يكون متخذًا من امليتة النجسة 
على  العني كالكلب  وال من جنس 

األحوط وجوبا. 
الرابع: ال بأس حبمل املتنجس يف حال 
الصالة كأن يوضع يف اجليب،حتى 

يشرتط يف صحة الصالة - الواجبة 
االحتياط  وصالة  واملستحبة- 
من  املنسية  األجزاء  يف  وكذلك 
وتوابعه  املصلي  بدن  طهارة  الصالة 
وطهارة  وظفره وحنوهما،  من شعره 
العورة،  يسرت  ما  غري  حتى  ثيابه 
من  مجلة  على  هنا  التنبيه  وينبغي 

األمور:
صحة  يف  الطهارة  تشرتط  ال   -1
سجدتي السهو والتعقيب بعد الصالة 
وهكذا  قبلها  واإلقامة  واألذان 

الصالة على امليت.
املضطجع  املصلي  به  يتغطى  ما   -2
العاجز عن القيام إن كان متدثرًا به 
حبيث يصدق عرفًا أنه لباسه وجب 

أن يكون طاهرًا وإال فال. 
 - لزومًا  األحوط  -على  فرق  ال   -3
البدن  لنجاسة  الصالة  بطالن  يف 
بني  اجلبهة  مسجد  أو  اللباس  أو 
كون املصّلي عاملًا بشرطية الطهارة 
الكذائي  الشيء  وبأن  للصالة 
وبني  جنس،   - مثاًل  -كاخلمر 
كونه جاهاًل بذلك عن تقصري بأن 
ال يكون معذورًا يف جهله، وأما إذا 
كان جاهاًل قاصرًا فتصح صالته، 
واجلاهل القاصر هو املعذور يف جهله 

كما لو وثق مبن أخربه باحلكم ثم 
تبني اخلالف. 

ومل  بالنجاسة  جاهاًل  إذا كان   -4
فال  صالته  من  فرغ  حتى  بها  يعلم 
إعادة عليه يف الوقت وال القضاء يف 
شاكًا  يكن  مل  إذا  هذا  خارجه، 
يف النجاسة قبل الدخول يف الصالة 
أو شك وفحص ومل حيصل له العلم 
ومل  بالنجاسة  شك  من  وأما  بها، 
يفحص فتلزمه - على األحوط لزومًا 
يف  والقضاء  الوقت  يف  اإلعادة   -

خارجه إذا وجدها بعد الصالة. 
5- إذا علم بالنجاسة يف أثناء الصالة 
وعلم بسبق حدوثها على الدخول يف 
واسعًا  الوقت  كان  فإن  الصالة 
فاألحوط وجوبًا استئناُفها، وإن كان 
الوقت ضيقًا حتى عن إدراك ركعة، 
فإن استطاع وهو يف الصالة أن يطّهر 
النجاسة أو يبّدل الثوب املتنجس أو 
سواه  ساتر  عليه  كان  إذا  ينزعه 
الصالة  ينايف  مبا  يأتي  أن  غري  من 
وجب عليه أن يفعل ذلك ويتم صالته 
ميكنه  مل  وإن  صحيحة،  وكانت 
واألحوط  فيه،  صالته  أكمل  ذلك 

استحبابًا القضاء بعد ذلك أيضًا. 
6- إذا علم بالنجاسة يف أثناء الصالة 

ترتبط  األحكام  من  مجلة  هناك 
بالنجاسات ذكرها الفقهاء نذكر 

فيما يلي مجلة منها:
يف  شرط  الطهارة  األول:  احلكم 

موضع السجود: 
طهارة  الصالة  صحة  يف  يشرتط 
موضع السجود مبعنى أن الشئ الذي 
يسجد عليه املصلي من تراب أو ورق 
أو خشب أو غري ذلك جيب أن يكون 
احلد األدنى الذي ُيكتفى بالسجود 
عليه وإصابة اجلبهة له طاهرا، وال 
يلزم أن يكون كل الرتاب أو كل 
اخلشبة طاهرا، وهنا ينبغي التنبيه 

على أمور:
 1- ال تضر جناسة مواضع األعضاء 
إذا  اجلبهة  غري  للسجود  األخرى 
إىل  مسرية  غري  جناستها  كانت 
كانت  أو  ثيابه  أو  املصلي  بدن 
مسرية ولكنها مما يعفى عنها يف 

الصالة.
2- ال يشرتط طهارة حمل السجود 

يف سجود التالوة. 
يف  شرط  الطهارة  الثاني:  احلكم 

الصالة 

فيما كان مما تتم فيه الصالة، 
تتم  إذا كان مما ال  فضاًل عما 
اجليبية  كالساعة  الصالة  به 
واملنديل  والسكني  والدراهم 

الصغري وحنوها.
البدن  يف  اخلامس: كل جناسة 
أو الثوب يف حال االضطرار، بأن 
أو  بدنه  تطهري  من  يتمكن  ال 
فيه  للصالة  طاهر  ثوب  حتصيل 
عليه،  حرجيًا  ذلك  لكون  ولو 
مع  يصلي  أن  حينئٍذ  له  فيجوز 
النجاسة وإن كان ذلك يف سعة 
هذه  يف  اجلواز  أن  إال  الوقت، 
إذا مل حيرز  الصورة خيتص مبا 
قبل  النجاسة  إزالة  من  التمكن 
املربر  كون  أو  الوقت  انقضاء 
وإال  التقية،  هو  معها  للصالة 
فيجب االنتظار إىل حني التمكن 

من إزالتها.
نكتفي بهذا املقدار من أحكام 
النجاسة ونكمل باقي األحكام 
يف العدد القادم إن شاء اهلل تعاىل.

فيها  الدخول  بعد  حدوثها  واحتمل 
فإن أمكن التجنب عنها بالتطهري أو 
ينايف  ال  وجه  على  النزع  أو  التبديل 
وال  صالته  وأمت  ذلك  فعل  الصالة 
إعادة عليه، وإذا مل ميكن ذلك فإن 
وجوبًا  فاألحوط  واسعًا  الوقت  كان 
استئناف الصالة بالطهارة، وإن كان 
شيء  وال  النجاسة  مع  أمّتها  ضيقًا 

عليه. 
7- إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس 
نسيانه  كان  فإن  وصلى،  فنسيها 
التحفظ  وعدم  اإلهمال  عن  ناشئًا 
الصالة،  يعيد  أن  لزومًا  فاألحوط 
سواء أتذكر يف أثنائها أم بعد الفراغ 
منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي 
منشأ  يكن  مل  إذا  وأما  الوقت، 
حكم  فحكمه  اإلهمال  نسيانه 
يف  تقدم  وقد  باملوضوع  اجلاهل 

النقطة الرابعة. 
8- إذا غسل ثوبه النجس وصلى فيه 
مطمئنًا بطهارته ثم تبني أن النجاسة 
باقية فيه مل جتب اإلعادة وال القضاء 

ألنه كان جاهاًل بالنجاسة. 
فإن  ثوبًا جنسًا  إال  مل جيد  إذا   -9
مل ميكن نزعه لربد أو حنوه صلى 
فيه وال جيب عليه القضاء، وكذلك 
األحوط  وإن كان  نزعه  أمكن  إن 
فيه  الصالة  بني  اجلمع  استحبابًا 

والصالة عاريًا. 
فيما يعفى عنه في الصالة من 

النجاسات
وهو أمور: 

األول: ال بأس بنجاسة البدن والثياب 
الربء،  قبل  والقروح  اجلروح  دم  من 
وال ُيشرتط ترتب املشقة النوعية على 

أحكام الطهارة
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى

 السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(
الحلقة السادسة

أحكام النجاسة:
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قال أمير المؤمنين )(:)أنا وأهل بيتي أمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء(. قال أمير المؤمنين )(: )أنا مع رسول اهلل ) O ( ومعي عترتي على الحوض فليأخذ أحدكم بقولنا وليعمل بعملنا(.

يكون  ال  والفالح  البائسني،  من 
إال ملن ربى نفسه ومناها، وطهرها 
الشيطانية  باخلصال  التلوث  من 

وبالذنوب والكفر والعصيان .
على  القرآني  السياق  يعرج  ثم 
)وقد   : فيقول  املخالفة  اجملموعة 

خاب من دساها( .
" خاب " : من اخليبة، وهي فوت 
يف  الراغب  يقول  كما  الطلب، 

املفردات واحلرمان واخلسران .
" دساها " من مادة " دس " وهي 
الشيء  إدخال  مبعنى  األصل  يف 
قسرا ، وجاء يف اآلية ) 59 ( من 
)أم   : سبحانه  قوله  النحل  سورة 
يدسه يف الرتاب( ، إشارة إىل عادة 
أي   ، البنات  وأد  يف  اجلاهليني 

إدخاهلن يف الرتاب كرها وقسرا 
تقال  اليت   " الدسيسة   " ومنه 

لألعمال اخلفية والضارة .
وما هي املناسبة بني معنى الدس، 
من  خاب  )وقد   : سبحانه  وقوله 

دساها( ؟
قيل : إن هذا التعبري كناية عن 
التقوى  فأهل   ، والذنوب  الفسق 
بينما  أنفسهم،  يظهرون  والصالح 
أن  ويذكر  خيفونها،  املذنبون 
عادتهم  جرت  الكرماء  العرب 
على نصب خيامهم على املرتفعات، 
الليل،  يف  قربها  النريان  وإشعال 
نهار،  ليل  للمارة  بادية  لتكون 
بينما أهل البخل واللؤم يقبعون يف 
املنخفضات كي ال يأتيهم أحد .

 الفالح هو الظفر باملطلوب وإدراك 
البغية، واخليبة خالفه، والزكاة 
منو النبات منوا صاحلا ذا بركة 
وورد  كذلك،  إمناؤه  والتزكية 
عن علي ) Q ( قوله: )املال تنقصه 
النفقة والعلم يزكو على اإلنفاق(
نهج البـــــــــــــــــالغة: ج4، ص36 ، " 
فالزكاة " يف األصل مبعنى النمو 
الكلمة  استعملت  ثم  والربكة، 
ذلك  يعود  وقد  التطهري،  مبعنى 
إىل أن التطهري من اآلثام يؤدي إىل 
النمو والربكة ، واآلية الكرمية 

حتتمل املعنيني .
واملسألة األساسية يف حياة اإلنسان 
هي هذه " التزكية " ، فإن حصلت 
وكان  شقى  وإال  اإلنسان  سعد 

يدل عليه قوله :)فأهلمها فجورها 
النعم   إفاضة  فمقتضى  وتقواها(، 
السابقة  اآليات  قي  املذكورة 
وإنارة الروح بإهلام الفجور والتقوى 
 ، الطاعة  درب  على  املشي  هو 
يف  الولوج  دون  النفس  وتزكية 
الدسائس  وإخفاء  الفجور  طريق 

الشيطانية .
النفس  كمال  من  أن  على   
 - مميزة  ملهمة  أنها  اإلنسانية 
من  للفجور   - فطرتها  حبسب 
التقوى أي أن الدين وهو اإلسالم 
للنفس  فطري  يريده  فيما  هلل 
تزكية  بالتقوى  النفس  فتحلية 
وامناء صاحل وتزويد هلا مبا ميدها 
يف بقائها قال تعاىل :" وتزودوا فان 
اولي  يا  واتقون  التقوى  الزاد  خري 
وأمرها   197  : البقرة   " األلباب 
 . التقوى  خالف  على  الفجور  يف 

األمثل: ج20، ص239

أهمية تهذيب النفس

الشريفة  اآليات  الرتكيز يف  جاء 
على أن النجاح والفالح يف تزكية 
النفس، وأن اخليبة واخلسران يف 

ترك التزكية .
يف  مسألة  أهم  الواقع  يف  وهذه 
الكريم  والقرآن   ، اإلنسان  حياة 
إذ يطرح هذه احلقيقة إمنا يؤكد 
يتوقف  ال  اإلنسان  فالح  أن  على 
املال  مجع  على  وال  األوهام  على 
، وال  واملقام  املنصب  ونيل  واملتاع 

على أعمال أشخاص آخرين 
املسيحية  يف  معروف  هو  ) كما 
اإلنسان  فالح  ارتباط  بشأن 
 .  .  .  ) املسيح  السيد  بتضحية 
بل الفالح يرتبط بتزكية النفس 
وتطهريها ومسوها يف ظل اإلميان 

والعمل الصاحل .
وليد  أيضا  ليس  اإلنسان  وشقاء 

قضاء وقدر وباإلجبار ، وال نتيجة 
، وال بسبب فعل  مصري مرسوم 
هذا وذاك ، بل هو فقط بسبب 
عن  واالحنراف  بالذنوب  التلوث 

مسري التقوى .
ويف األثر أن زوجـــــــــــــــــة العزيز

أصبح  ملا  ليوسف  قالت  )زليخا( 
احلرص  إن   " مصر:  حاكم 
عبيدا،  امللوك  تصري  والشهوة 
وأن الصرب والتقوى يصري العبيد 
اهلل  قال  يوسف:  فقال  ملوكا، 
فإن  ويصرب  يتق  من  )إنه  تعاىل: 
احملسنني(. أجر  يضيع  ال  اهلل 
ص   ،  5 ج  البيضاء،  )احملجة 

. )116
وعنها أيضا قالت ملا رأت موكب 
يوسف مارا من أمامها :" احلمد 
امللوك مبعصيتهم  الذي جعل  هلل 
بطاعتهم  العبيد  وجعل  عبيدا، 
ج   ، البيضاء  )احملجة   " ملوكا 
5، ص 117( نعم ، عبادة النفس 
تؤدي إىل وقوع اإلنسان يف أغالل 
الرقية بينما تزكية النفس توفر 

أسباب التحكم يف الكون .
ما أكثر الذين وصلوا بعبوديتهم 
هلل تعاىل درجة جعلتهم أصحاب 
ومكنتهم   ، تكوينية  والية 
حوادث  يف  يؤّثروا  أن  اهلل  بإذن 
منهم  تصدر  وأن  العامل  هذا 

الكرامات وخوارق العادات ! !
وعلى  أنفسنا  على  أعنا   ! إهلي 
كبح مجاح أهوائنا . إهلي ! لقد 
أهلمتنا " الفجور " و " التقوى " 
فوفقنا لالستفادة من هذا اإلهلام.
خفية  الشيطان  دسائس   ! إهلي 
 ، اإلنسان  نفس  يف  غامضة 
رب  يا  آمني   . ملعرفتها  فوفقنا 
العاملني. )األمثل: ج20، ص248(

اندساس  املقصود  إن   : وقيل 
املذنبني بني صفوف الصاحلني .

نفسه  يدس  املذنب  إن   : وقيل 
املعاصي  يف  اإلنسانية  هويته  أو 

والذنوب .
وقيل : إنه خيفي املعاصي والذنوب 

يف نفسه .
والتعبري - على كل حال - كناية 
واملعاصي  بالذنوب  التلوث  عن 
وبذلك  الشيطانية،  واخلصائل 
يقع يف املنطقة املقابلة للتزكية، 
واآلية حتتمل يف مفهومها الواسع 

كل هذه املعاني .
الفائزين  متييز  يتم  املعيار  وبهذا 
 . احلياة  ساحة  يف  الفاشلني  عن 
بروح  وتنميتها  النفس  تزكية   "
تلوثها   " أو   " اهلل  وطاعة  التقوى 

بأنواع املعاصي والذنوب " .
 )L( والصادق  الباقر  اإلمامان 
 : الكرمية  اآلية  تفسري  يف  قاال 
من  وخاب  أطاع  من  أفلح  قد   (
عصى( جممع البيان، ج 10، ص 

498
وعن رسول اهلل )O( قال حني تال 
تقواها،  نفسي  آت  اللهم   " اآلية: 
أنت  وزكها  وموالها،  وليها  أنت 
خري من زكاها " )جممع البيان، 

ج 10، ص 498( .
أن  على  يدل  احلديث  وهذا    
اجتياز عقبات املسرية احلياتية ال 
أي  تعاىل،  اهلل  بتوفيق  إال  يتيسر 
وتأييد  العبد  بعزم  إال  يتيسر  ال 
الباري، ولذلك ورد يف حديث آخر 
يف   )O( األعظم  الرسول  عن 
تفسري اآليتني قوله : )أفلحت نفس 
خيبها  نفس  وخابت  اهلل  زكاها 
 ، املنثور  الدر  من كل خري(  اهلل 

ج6 ، ص 357
التعبري  أن  االلتفات  وينبغي     
إصالح  عن  والتدسي  بالتزكية 
ما  على  مبنت  وإفسادها  النفس 

تــزكية النفس 
قوله تعاىل:)قد أفلح من زّكاها وقد خاب من دّساها( 
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قال أمير المؤمنين )(: )أنا قسيم الجنة والنار وخازن الجنان وصاحب الحوض وصاحب األعراف وليس منا أهل البيت إمام إال وهو عارف بأهل واليته وذلك قوله تعالى: "إنما أنت منذر ولكل قوم هاد"(. قال أمير المؤمنين )(: )أنا خليفة رسول اهلل )O( فيكم ومقيمكم على حدود دينكم )ونبيكم( وداعيكم إلى جنة المأوى(.

ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ْبِن  َد  َأمْحَ َعْن   -1
ُبوٍب وَعِليِّ ْبِن  َخاِلٍد َعِن اْبِن حَمْ
َكِم َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل:  احْلَ
َيُقوُل:   Q اهللَّ  َعْبِد  َأَبا  ْعُت  )مَسِ
 Q ا َأْوَحى اهللَّ ِإىَل ُموَسى ِإنَّ مِمَّ
َأَنا  َأنِّي  التَّْوَراِة:  يِف  َعَلْيه  وَأْنَزَل 
ْلَق  اخْلَ َخَلْقُت  َأَنا  ِإالَّ  ِإَله  اَل  اهللَّ 
رْيَ وَأْجَرْيُته َعَلى َيَدْي  وَخَلْقُت اخْلَ
َمْن ُأِحبُّ َفُطوَبى مِلَْن َأْجَرْيُته َعَلى 
َيَدْيه وَأَنا اهللَّ اَل ِإَله ِإالَّ َأَنا َخَلْقُت 
وَأْجَرْيُته  رَّ  الشَّ وَخَلْقُت  ْلَق  اخْلَ
مِلَْن  َفَوْيٌل  ُأِريُده  َمْن  َيَدْي  َعَلى 

َأْجَرْيُته َعَلى َيَدْيه(.

الشرح:
عن معاوية بن وهب قال: مسعت 
ْعُت  أبا عبد اهلل )Q( يقول: )مَسِ
ا  َأَبا َعْبِد اهللَّ )Q( َيُقوُل: ِإنَّ مِمَّ
ِإىَل ُموَسى Q وَأْنَزَل  َأْوَحى اهللَّ 
اَل  اهللَّ  َأَنا  َأنِّي  التَّْوَراِة:  يِف  َعَلْيه 
التوحيد  إىل  إشارة  َأَنا(  ِإالَّ  ِإَله 

ْلَق(  يف الذات والصفات )َخَلْقُت اخْلَ
إشارة إىل التوحيد يف كونه مبدًأ 
أن  احتمال  مع  املخلوقات  جلميع 
للخري  القابل  اخللق  باخللق:  يراد 
رْيَ  والشر بقرينة املقام )وَخَلْقُت اخْلَ
وَأْجَرْيُته َعَلى َيَدْي َمْن ُأِحبُّ َفُطوَبى 
من  طوبى  َيَدْيه(  َعَلى  َأْجَرْيُته  مِلَْن 
الياء  عن  منقلبة  والواو  الطيب 
النضمام ما قبلها وقيل: هي اسم 
التقديرين  وعلى  اجلنة  شجرة يف 
فهو مبتدأ واملعنى: له طيب العيش 
طيبه  تستلزم  ألنها  اجلنة،  له  أو 
ْلَق  )وَأَنا اهللَّ اَل ِإَله ِإالَّ َأَنا َخَلْقُت اخْلَ
َيَدْي  َعَلى  وَأْجَرْيُته  رَّ  الشَّ وَخَلْقُت 
َمْن ُأِريُده( أي من أريد إجراءه على 
يديه )َفَوْيٌل مِلَْن َأْجَرْيُته َعَلى َيَدْيه(، 
الظاهر  دل حبسب  احلديث  هذا 
مذهب  هو  كما  اجلرب  على 
هو  تعاىل  بأنه  القائلني  األشاعرة 
اخلالق املوجد أفعال العباد كلها 

خريها وشرها، وبطالنه ملا كان 
معلومًا عندنا بالعقل والنقل وجب 
إاّل  تأويله  يعلم  )وما  فيه  التأويل 
العلم( ولكن  والراسخون يف  اهلل 
على سبيل  إليه  نشري  أن  بأس  ال 
االحتمال واهلل أعلم حبقيقة احلال، 
والشر  باخلري  املراد  لعل  فنقول: 
عبارة  وإجراؤهما  والنار  اجلنة 
عن اإلعانة والتوفيق للمتوجه إىل 
املتوجه  عن  سلبهما  وعن  األول، 
قد  التأويل  وهذا  الثاني.  إىل 
ذكره بعض شارحي نهج البالغة 
حيث قال: وكأني بك تستعلم عن 
يف  روي  ما  بني  التوفيق  كيفية 
» اخلري  الصالة  إىل  التوجه  دعاء 
يف يديك والشر ليس إليك « وما 
روي يف الدعاء » اللهم أنت خالق 
أن  التوفيق  فوجه   » والشر  اخلري 
املراد باألول أن األفعال اليت فعلها 
كلها  حسنة  بها  وأمر  تعاىل  اهلل 
تعاىل  أفعاله  من  القبائح  وليست 

أنه  الثاني  أوامره، ومعنى  وال من 
تعاىل خالق اجلنة والنار. 

أو نقول: املراد خبلق اخلري والشر 
يف  جاء  كما  واخللق  تقديرهما 
أيضًا  جاء  اإلجياد  مبعنى  اللغة 
سبحانه  واهلل  التقدير،  مبعنى 
واملبني  األشياء  جلميع  املقدر  هو 
اخلري  حتى  ونهاياتها  حلدودها 
والشر، ومعنى إجرائهما ما عرفت.

سبحانه  بإرادته  ذلك  وكل 
لألشياء واألفعال وعدم خروج فعل 
وإرادته  اإلنسان عن حميط علمه 
الكريم  القرآن  يثبته  مما  فهذا 
بوضوح، فمن حاول أن خيرج فعل 
فقد  إرادته  حيطة  من  اإلنسان 
أوال، وخالف نص  الربهان  خالف 
القرآن ثانيا، إذ كيف ميكن أن 
يقع يف سلطانه ما ال يريد؟ ولذلك 
يقول سبحانه: إن اإلنسان ال يشاء 
إميان  وأن  اهلل،  شاء  ما  إال  شيئا 
وإن  ومشيئته،  بإذنه  نفس  كل 
كل فعل خطري وحقري ال يتحقق 

إال بإذنه.
ِإالَّ  َتَشاُءوَن  )َوَما  سبحانه:  يقول 
سورة  اْلَعامَلِنَي(  َربُّ  اهللَُّ  َيَشاَء  َأْن 
التكوير:آية29، وقال تعاىل: )َوَما 
ِبِإْذِن  ِإالَّ  ُتْؤِمَن  َأْن  ِلَنْفٍس  َكاَن 
وقال  آية100،  يونس:  سورة  اهللَِّ( 
جل وعال: )َما َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة َأْو 
ُأُصوهِلَا  َعَلى  َقاِئَمًة  َتَرْكُتُموَها 
اْلَفاِسِقنَي(  َوِلُيْخِزَي  اهللَِّ  َفِبِإْذِن 

سورة احلشر: آية5.
وهذه اآليات الناصعة صرحية يف 
عدم خروج فعل اإلنسان عن جماري 
ما  أكدت  وقد  سبحانه،  إرادته 
املروية  الروايات  الوحي،  به  نزل 
البيت  أهل  وأئمة   O النيب  عن 

.K
عن  اإلنسان  فعل  خروج  أن  ومبا 
يستلزم  ومشيئته  إرادته  حيطة 
 O النيب  يقول  إرادته،  حتديد 
يف رد تلك املزعمة: )من زعم أن 
بالسوء  يأمر  وتعاىل  تبارك  اهلل 
اهلل،  على  كذب  فقد  والفحشاء 
بغري  والشر  اخلري  أن  زعم  ومن 

يفارق  ال  واألول  االختيار،  بقيد 
االختيار  نفس  والثاني  اجلرب، 
تكون  ال  ذلك  وعند  والعدل، 
اجلرب  لتوهم  ذريعة  إرادته  سعة 

وخالف العدل.
اِء  اْلَوشَّ ْبِن َعِليٍّ  َسِن  احْلَ َعِن   -2
َأِبي  َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن  اِد  مَحَّ َعْن 
َبِصرٍي َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ Q َقاَل: 
)َمْن َزَعَم َأنَّ اهللَّ َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء 
- َفَقْد َكَذَب َعَلى اهللَّ وَمْن َزَعَم 
رَّ ِإَلْيه َفَقْد َكَذَب  رْيَ والشَّ َأنَّ اخْلَ

.) َعَلى اهللَّ
الشرح:

عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 
)Q( قال: )َمْن َزَعَم َأنَّ اهللَّ َيْأُمُر 
القائلني:  كاجلربية  ِباْلَفْحَشاِء( 
والشرور  الفواحش  مجيع  بأنَّ 
الشرك  الوجود من  اخلية يف  الدَّ
والقتل  والسرقة  ناء  والزِّ والظلم 
وهو  تعاىل  هلل  مرادة  وغريها 
بها  ويأمر  وحيّبها  بها  يرضى 
( يف قوله:  )َفَقْد َكَذَب َعَلى اهللَّ
َوَجْدَنا  َقاُلوا  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  )َوِإَذا 
ُقْل  ِبَها  َأَمَرَنا  َواهللَُّ  آَباَءَنا  َعَلْيَها 
ِإنَّ اهللََّ ال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء( سورة 
األعراف: آية28، ويف قوله: )َوَما 
سورة  ِلْلِعَباِد(  ُظْلمًا  ُيِريُد  اهللَُّ 
ذلك من  إىل غري  آية31،  غافر: 
اعتقد  ومن  الكرمية،  اآليات 
القرآن  تكذيب  منه  يلزم  ما 
فقد كفر وارّتد وخرج عن دين 
رْيَ  اخْلَ َأنَّ  َزَعَم  )وَمْن  اإلسالم 
إليه  مستندان  أي  ِإَلْيه(،  رَّ  والشَّ
َعَلى  َكَذَب  )َفَقْد  فاعلهما  وهو 
(، ألّنه تعاىل يف آيات كثرية  اهللَّ
أعمال  من  والشرَّ  اخلري  نسب 
خبالف  قال  فَمْن  إليهم،  العباد 
ذلك فقد كذب على اهلل )َوَيْوَم 
َعَلى  الَِّذيَن َكَذُبوا  َتَرى  اْلِقَياَمِة 
سورة  ُمْسَودٌَّة(  ُوُجوُهُهْم  اهللَِّ 

الزمر: آية60.

من  اهلل  أخرج  فقد  اهلل  مشية 
املعاصي  أن  زعم  ومن  سلطانه، 
بغري قوة اهلل فقد كذب على اهلل، 
اهلل  أدخله  اهلل  على  كذب  ومن 

النار( )التوحيد: ص359(.
ومبا أن خروج أفعال اإلنسان عن 
يف  حتديدا  يستلزم  إرادته  حيطة 
الصادق  اإلمام  يقول  سلطانه، 
)واهلل أعز من أن يكون يف   :Q
سلطانه ما ال يريد( الكايف: ج1، 

ص160.
القدسي  احلديث  يف  ورد  وقد 
آدم مبشييت كنت  ابن  )يا  قوله: 
أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، 
تريد  الذي  أنت  كنت  وبإرادتي 
لنفسك ما تريد( التوحيد: ص340.

)ال   :Q الصادق  اإلمام  ويقول 
يف  وال  األرض  يف  شيء  يكون 
السبع:  اخلصال  بهذه  إال  السماء 
مبشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن 
وكتاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر 
كفر(  فقد  واحدة  نقض  على 

الكايف: ج1، ص149.

أن يشك يف سعة  ملوحد  يليق  وال 
إرادته وتعلقه بكل ما كان وما 
هو كائن وما يكون إال أن الالزم 
هو إمعان النظر يف متعلقها، فهل 
عن  الفعل  صدور  بأصل  تعلق 
عنه  بصدوره  تعلق  أو  اإلنسان، 

أن  زعم  )من   :  O النبي  قال 
بالسوء  يأمر  وتعالى  تبارك  اهلل 
اهلل،  على  كذب  فقد  والفحشاء 
بغير  والشر  الخير  أن  زعم  ومن 
من  اهلل  أخرج  فقد  اهلل  مشية 
سلطانه، ومن زعم أن المعاصي 
على  كذب  فقد  اهلل  قوة  بغير 
اهلل، ومن كذب على اهلل أدخله 

اهلل النار (
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وقد  السماء،  إىل   )O(النيب حممد
يبدأ  أن  على  قادرا  تعاىل  اهلل  كان 
املسجد  من  برسوله  املعراج  رحلة 
سبحانه  ولكنه  مبكة،  احلرام 
اختار األقصى لذلك ليثبت مكانته 
األرض  املسلمني، كبوابة  قلوب  يف 

إىل السماء.
ما هو املسجد األقصى؟

األقصى هو كل الساحة املسورة:
األقصى  )املسجد  نقول  عندما     
أذهان  يف  األمور  ختتلط  املبارك( 
أن  يعترب  من  فمنهم  املسلمني، 
القبة  ذي  البناء  ذلك  هو  األقصى 
أن  يظن  اآلخر  والبعض  الذهبية، 
ذي  البناء  ذلك  هو  املبارك  األقصى 
ولكن  السوداء،  الرمادية  القبة 
احلقيقي  املبارك  األقصى  مفهوم 

قال أمير المؤمنين )(:)أنا حامل اللواء يوم القيامة(.

أن بركته تفيض على ما حوله، وال 
تشري  حسبما  فقط،  عليه  تقتصر 

اآلية: "باركنا حوله" 
   ولقد كان املسجد األقصى قبلة 
منذ  تقريبا  عاما   14 ملدة  املسلمني 
بعثة النيب حممد )O( وحتى الشهر 
للهجرة،  عشر  السابع  أو  السادس 
فقد روي أن رسول اهلل )O( كان 
يصلي وهو مبكة حنو بيت املقدس 
والكعبة بني يديه وبعدها هاجر إىل 
املدينة ستة عشر شهرا ثم توجه إىل 

الكعبة.
رسول  مسرى  هو  واألقصى    
اهلل)O(كما ورد يف اآلية الكرمية 
بامسه الصريح: "سبحان الذي أسرى 
إىل  احلرام  املسجد  من  لياًل  بعبده 
باركنا  الذي  األقصى  املسجد 
معراج  مبدأ  هو  فاألقصى  حوله"، 

مكانة املسجد األقصى من الناحية 
الدينية

   املسجد األقصى موجود يف أرض 
ال  األرض  هذه  والربكة،  القداسة 
مقرونة  إال  اهلل  كتاب  يف  تذكر 
قال  القداسة،  أو  الربكة  بوصف 
"إىل  األقصى:  املسجد  عن  تعاىل 
املسجد األقصى الذي باركنا حوله" 
تعاىل  وقال  اآلية1(،  من  )اإلسراء: 
على لسان موسى Q: "يا قوم ادخلوا 
من  )املائدة:  املقدسة..."  األرض 

اآلية21(.
ومن بركات هذا املسجد  مضاعفة 
األجر للمصلي فيه، قال أمري املؤمنني 
علي Q: )صالة يف بيت املقدس تعدل 
الفقيه  ال حيضره  من  ألف صالة..( 

للشيخ الصدوق: ج1، ص233
يدل على كثرة بركاته      ومما 

قال أمير المؤمنين )(:  )أنا الساقي على الحوض(.

الروايات أن املسجد األقصى هو ثاني 
مسجد وضع يف األرض، فعن أبي ذر 
قلت: يا رسول اهلل ! أي مسجد وضع 
يف األرض أول؟ قال: املسجد احلرام، 
قلت: ثم أي ؟ قال: املسجد األقصى، 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، 
الصالة  أدركتك  حيثما  ثم  قال: 
العمال،  كنز  مسجد(  فهو  فصل 

املتقي اهلندي: ج14، ص98.
كما تتابعت عمليات البناء والتعمري 
على  تتابعت  احلرام،  املسجد  على 
ورمّمه  عّمره  فقد  املبارك،  األقصى 
املهمة  توىل  ثم   ،Q إبراهيم  سيدنا 
أبناؤه إسحاق ويعقوب L من بعده، 
كما جدد النيب سليمان عليه السالم 
بناءه وتذكر بعض الروايات أن داود 

.L بدأ بناءه وأكمله سليمان
املسجد  معامل  من  الكثري  لذلك    
اجلدار  خاصة  املبارك،  األقصى 
واألبواب موغلة يف القدم، أما املعامل 
احلالية للمسجد األقصى مثل املسجد 
الِقْبِلي وقبة الصخرة وغريها فهي من 

بناء املسلمني بعد الفتح اإلسالمي.
اجلامع الِقْبِلي ذو القبة الرمادية:

عام  للقدس  اإلسالمي  الفتح  بعد    
ُبين  للهجرة(،   15 )املوافق  636م، 
األقصى  املسجد  صدر  يف  مسجد 
نفس  أنه  يعتقد  موضع  يف  املبارك 
املوضع الذي يقوم عليه اآلن اجلامع 
يف  حاليًا  الرئيسي  الِقْبِلي)املصلى 
وامتاز  املبارك(،  األقصى  املسجد 
بناؤه آنذاك بالبساطة املتناهية، وعلى 
يصمد  املسجد مل  هذا  أن  يبدو  ما 
طوياًل أمام تقلبات العوامل الطبيعية 

املؤثرة وذلك لبساطة إنشائه.
قبة  ُبنيت  األمويني،  عهد  ويف 
الصخرة، وأعيد بناء اجلامع الِقْبِلي، 
عاما   30 قرابة  واستغرق هذا كله 

من 66 - 96 هجرية.
ويف العهود الالحقة، اعتنى املسلمون 
املبارك،  األقصى  املسجد  بإعمار 
اكتمل  حتى  فيه  والبناء  وترميمه، 

بشكله احلالي.
ما هو مسجد قبة الصخرة؟ وملاذا يظهر 

كثريًا يف اإلعالم؟
من  جزء  ميثل  الصخرة  قبة  مسجد 
يف  وتقع  املبارك،  األقصى  املسجد 
أقامها  تقريبا،  منه  القلب  موضع 

احلاكم األموي عبد امللك بن مروان 
بني عامي 66-86 هـ / 685-705م 
على شكل قبة ذهبية عظيمة فوق 
األقصى  املسجد  يف  صخرة  أعلى 
مثمن  مبنى  على  وتقوم  املبارك، 

الشكل.
القبة تقع صخرة طبيعية  حتت هذه 
بأنها  وتتميز  الشكل،  منتظمة  غري 
كانت قبلة أنبياء بين إسرائيل وقبلة 
إىل  القبلة  تغيري  مت  حتى  املسلمني 
املوضع  أنها  ويقال  املكرمة،  مكة 
إىل   )O( الرسول  منه  عرج  الذي 

السماء .
اإلعالم  يف  كثريًا  املسجد  يظهر 
مميز  الذهيب  القبة  منظر  ألن 
ويلفت االنتباه فكأنه رمز للمسجد 
أن  املشكلة  ولكن  األقصى، 
الكثري من املسلمني اعتقد أن هذا 
األقصى  املسجد  فقط  هو  املبنى 

وهذا خطأ كما بينا .
الصالة،  موضع  هو  الذي  فاملسجد 
ليس هو قبة الصخرة، لكن النتشار 
صورة القبة، يظن كثري من املسلمني 
والواقع  املسجد،  أنها  يرونها  حني 
اسم  كان  وقدميا  كذلك،  ليس 
الساحة  املسجد األقصى يطلق على 
بصورة  املسلمني  واكتفاء  كلها 
حلسن  راجعا  يكون  قد  القبة، 
هيئتها،  ومجال  القبة  هذه  عمارة 
الذي  اخلطأ  من  يعفيهم  ال  وهذا 
املسجد  بني  التمييز  عدم  عنه  نشأ 
من  هذا  يكون  وقد  حوله  وما 
لتعظيمهم  وكيدهم،  اليهود  مكر 
الصخرة وتوجههم إليها، وقد يكون 
مرادهم  هلم  ليتم  الصخرة  إظهار 
بإقامة هيكل سليمان املزعوم على 
وذلك  األقصى،  املسجد  أنقاض 
ليظن املسلمون بأن املسجد األقصى 
اليهود  قام  فإذا  الصخرة،  قبة  هو 
بهدم املسجد األقصى وأنكر عليها 
املسجد  هو  ها  هلم  قالوا  املسلمون 
األقصى على حاله، فُيظهرون صورة 
قد  بذلك  فيكونون  الصخرة،  قبة 
انتقاد  من  وسلموا  أهدافهم،  حققوا 

املسلمني.

املسجد  فان  وذاك،  هذا  من  أوسع 
املسّورة،  الساحة  كل  هو  األقصى 
الصخرة  على  الذهبية  القبة  وما 
واجلامع الِقْبلي إال جزء من املسجد 

األقصى.
موقع املسجد األقصى:

على  املبارك  األقصى  املسجد  يقع 
تّلة يف الزاوية اجلنوبية الشرقية من 
مدينة القدس القدمية املسورة )البلدة 
القدمية( واليت تقع يف شرقي القدس 
يف الضفة الغربية، واملسجد األقصى 
له سور أيضًا وهو على شكل مضلع 
 144( حوالي  مساحته  منتظم  غري 

كم مرت مربع(.
أهم املعامل يف املسجد األقصى:

   يضم املسجد األقصى مجلة من 
األماكن املقدسة:

)ذات  املشّرفة،  الصخرة  قّبة  منها: 
موقع  يف  واملوجودة  الذهبية(  القبة 
األقصى  للمسجد  بالنسبة  القلب 
)ويستخدم اآلن كمصلى للنساء يوم 

اجلمعة(.
)املسجد  الِقْبِلي  املسجد  ومنها:     
اجلنوبي أو مبنى املسجد األقصى(، 
الرمادية السوداء، والواقع  القبة  ذي 
األقصى،  املسجد  جنوب  أقصى 

ناحية )الِقبلة(.
    فضاًل عن حنو 200 معلم آخر، ما 
وسبل  وقباب،  ومباٍن،  مساجد،  بني 
مياه، ومصاطب، وأروقة، ومدارس، 
وأشجار، وحماريب، ومنابر، ومآذن، 
وأبواب، وآبار، ومكتبات وساحات، 
ودور  األوقاف،  لدائرة  ومكاتب 
ألئمة  وغرف  واحلديث،  القرآن 
وحراس  الكبريين،  املسجدين 

املسجد األقصى، وخمفر الشرطة.
يطرأ  مل  أنه  بالذكر  اجلدير  من 
أي تغيري على حجم مساحة املسجد 
األقصى عرب فرتات التاريخ اإلسالمي 
املتعاقبة وحتى يومنا هذا وقد حفظ 
فلم  املسجد  هذا  حدود  تعاىل  اهلل 
قام  أن  إىل  الناس  من  أحد  يتعداه 
احلدود  برتسيخ  واملماليك  األيوبيون 
وأكملوا سور املسجد األقصى كما 

نراه اليوم.
من بنى املسجد األقصى؟ ومتى بين؟

يقال إن آدم Q أول من خط حدود 
املسجد األقصى، وقد ورد يف بعض 

المسجد األقصى
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.)O( أنا باب مدينة علم رسول اهلل( :)( قال أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين )(: أنا قاتل عمرو بن عبد ود حين نكلوا عنه إنا لتنافس على الحوض وإنا لنذود عنه أعدائنا ونسقي منه أوليائنا فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا(.

على العكس متامًا فليكن ملا هو 
والرمحة  العفو  من  للتقوى  أقرب 
وإقالة العثرة فقد ورد عن إسحاق 
بن عمار قال: )قلت ألبي عبد اهلل 
) Q (: ما حق املرأة على زوجها 
الذي إذا فعله كان حمسنا؟ قال: 
جهلت  وإن  ويكسوها  يشبعها 
غفر هلا( )الكايف: ج5، ص510(، 
وإال فإن الوقوف عند كل صغرية 
احلياة  معه  تستمر  أن  ال ميكن 
العشرة،  به  وتستقر  الزوجية 
يف  الواردة  التوصية  مع  خصوصًا 
 :O اهللَّ  رسول  قال  حيث  حّقها 
حتى  باملرأة   Q جربئيل  )أوصاني 
إال  طالقها  ينبغي  ال  أنه  ظننت 
ج7،  )الوسائل:  بّينة(  فاحشة  من 

ص121(.

سابعًا- استمالة قلبها:
وهي تتم بأمور:

اهليئة  وابداء  هلا  التجّمل  أواًل: 
يؤكد  حيث  عينها  يف  احلسنة 
واألناقة  التنظيف  على  اإلسالم 
يتناسب  مبا  لزوجته  الزوج  وتزين 
معها وترضاه كما أن عليها ذلك 
يف قباله، فعن احلسن بن جهم أنه 
قال: )رأيت أبا احلسن Q اختضب 
اختضبت؟  فداك  جعلت  فقلت: 

فقال Q: نعم إن التهيئة مما يزيد 
يف عفة النساء، ولقد ترك النساء 
ثم  التهيئة  أزواجهن  برتك  العّفة 
ما  على  تراها  أن  أيسّرك  قال: 
غري  على  كنت  إذا  عليه  تراك 
ذاك(  فهو  قال:  ال  قلت:  تهيئة؟ 

)الكايف: ج5، ص567(.
ثانيًا: التوسعة عليها بالنفقة.

عن  ورد  اجلميلة،  املعاشرة  ثالثًا: 
اإلمام الصادق Q قوله: )ال غنى 
بالزوج عن ثالثة أشياء فيما بينه 
وبني زوجته، وهي: املوافقة ليجتلب 
وهواها،  وحمبتها  موافقتها  بها 
واستعماله  معها،  خلقه  وحسن 
احلسنة يف  باهليئة  قلبها  استمالة 
)مستدرك  عليها(  وتوسعته  عينها 
ص343(،  ج4،  البحار:  سفينة 

واحلديث جامع لألمور الثالثة.
يقول  حيث  املوّدة  خطاب  رابعًا: 
النيب O: )قول الرجل للمرأة إني 
أبدًا(  قلبها  من  يذهب  ال  أحّبك 

)الكايف: ج5، ص569(.
هذه  تعداد  ختام  يف  وباإلمكان 
توزن  ميزانًا  نضع  أن  احلقوق 
أدائها  عرب  املؤمنة  الشخصية  به 
التقصري  أو  املفروضة  للحقوق 
إىل  االلتفات  مع  وباخلصوص  بها 
قول رسول اهللَّ O: )أال خريكم 
خريكم  وأنا  لنسائه  خريكم 
ج20،  الشيعة:  )وسائل  لنسائي( 

ص171(.
ويف رواية أخرى: )خريكم خريكم 
ألهله وأنا خريكم ألهلي( )وسائل 

الشيعة: ج20، ص171(.

حج،  وألف  سنة،  ألف  عبادة  من 
ألف  عتق  من  وخري  عمرة،  وألف 
مريض  وألف  غزوة،  وألف  رقبة، 
عاده، وألف مجعة، وألف جنازة، 
عار  وألف  يشبعهم،  جائع  وألف 
يكسوهم، وألف فرس يوجهه يف 
، وخري له من ألف دينار  سبيل اهللَّ
يتصدق بها على املساكني، وخري 
واإلجنيل  التوراة  يقرأ  أن  من  له 
والزبور والفرقان، ومن ألف أسري 
من  له  وخري  فأعتقها،  اشرتاها 
للمساكني، وال  يعطي  بدنة  ألف 
خيرج من الدنيا حتى يرى مكانه 

من اجلنة. 
خدمة  من  يأنف  من مل  علي،  يا 
حساب،  بغري  اجلنة  دخل  العيال 
كفارة  العيال  خدمة  علي  يا 
الرب،  غضب  ويطفئ  للكبائر، 
يف  ويزيد  العني،  حور  ومهور 
ال  علي،  يا  والدرجات،  احلسنات 
أو شهيد  إال صديق  العيال  خيدم 
الدنيا  خري  به  اهلل  يريد  رجل  أو 
الوسائل:  )مستدرك  واآلخرة( 

ج13، ص42(.
رابعًا- الصرب على سوء خلقها:

على سوء  )من صرب  احلديث:  يف 
اهللَّ  أعطاه  واحتسبه  امرأته  خلق 
تعاىل بكل يوم وليلة يصرب عليها 
عليه  أيوب  أعطى  ما  الثواب  من 
عليها  وكان  بالئه  على  السالم 
مثل  وليلة  يوم  الوزر يف كل  من 
ج1،  األعمال:  )ثواب  عاجل(  رمل 

ص339(.
خامسًا- أن يوسع عليها يف النفقة 
حد  يبلغ  ال  لكن  قادرًا  دام  ما 
 :Q اإلسراف: يقول زين العابدين
)إن أرضاكم عند اهللَّ أسبغكم 
ج78،  )البحار:  عياله(  على 

ص136(.
سادسًا- التجاوز عن عثراتها:

من املمكن أن ختطئ املرأة كما 
مدعاة  ذلك  يكون  فال  الرجل 
للعنف معها وإحلاق األذية بها بل 

آداب تعامل الزوج مع الزوجة:
لوحده  الزوجي  احلق  أداء  إن 
أرقى  إىل  للوصول  كاٍف  غري 
بني  الوطيدة  العالقة  مستويات 
كل  يتحّل  مل  طاملا  الطرفني 
منهما باآلداب اإلسالمية البيتية، 
والعلة يف ذلك أن مراعاة اآلداب 
يلعب دورًا هامًا يف تنمية عوامل 
املودة واالستمرار ويثمر يف شّتى 
جماالت احلياة الزوجية ليبلغ بها 
أمجل صورة ممكن أن تكون 
عليها، وقد أعّد اهللَّ تعاىل على 
وحّث  جزياًل  ثوابًا  اآلداب  تلك 
على االلتزام بها، وقد تعرفنا يف 
احللقة األوىل على آداب الزوجة 
هذه  يف  ونتحدث  زوجها،  مع 

احللقة عن آداب الزوج مع زوجته.
النيب  عن  بيده:  إطعامها  أواًل- 
رفع  يف  ليؤجر  الرجل  )إن   :O
)احملجة  امرأته(  يف  إىل  اللقمة 

البيضاء: ج3، ص70(.
ثانيًا- اجلـــــــلوس معـــــــــــــــها: عن 
النيب O: )جلوس املرء عند عياله 
أحب إىل اهلل تعاىل من اعتكاف 
يف مسجدي هذا( )تنبيه اخلواطر: 

ج2، ص122(.
ثالثًا- خدمة البيت معها:

ويكفيك شاهدًا ما جرى يف بيت 
علي وفاطمة )L( حيث روي عن 
علي Q قوله: )دخل علينا رسول 
اهللَّ O وفاطمة P جالسة عند 
يا  قال:  العدس،  أنّقي  وأنا  القدر 

يا رسول  لّبيك  أبا احلسن، قلت: 
، قال: امسع، وما أقول إال ما  اهللَّ
أمر ربي، ما من رجل يعني امرأته 
يف بيتها إال كان له بكل شعرة 
على بدنه، عبادة سنة صيام نهارها 
وقيام ليلها، وأعطاه اهللَّ من الثواب 
وداود  الصابرين،  اهللَّ  أعطاه  ما 
يا   ،K وعيسى  ويعقوب  النيب 
علي من كان يف خدمة عياله يف 
البيت ومل يأنف، كتب اهللَّ امسه 
يف ديوان الشهداء، وكتب اهللَّ له 
بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، 
وكتب له بكل قدم ثواب حجة 
بكل  تعاىل  اهللَّ  وأعطاه  وعمرة، 
عرق يف جسده مدينة يف اجلنة. يا 
علي، ساعة يف خدمة البيت، خري 

الحلقة الثانية آداب التعامل بين الزوجين

ألمــري   O اهلل  رســـول  قال 
املؤمنني Q :يا أبا احلسن قلت 
لبيك يا رسول اهلل قال: امسع، 
ما  ربي،  أمر  ما  إال  أقول  وما 
من رجل يعني امرأته يف بيتها 
على  شعرة  بكل  له  كان  إال 
بدنه، عبادة سنة صيام نهارها 
من  اهللَّ  وأعطاه  ليلها،  وقيام 
الثواب ما أعطاه اهللَّ الصابرين
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قال أمير المؤمنين )(: )أنا الذي سدت األبواب وفتح بابه(. قال أمير المؤمنين )(: )أنا الصديق األكبر ال يقولها بعدي إال كذاب(.

:)Q(النجاة يف حب اإلمام علي
ال خيفى أن لكالم املعصوم)Q( مراتب 
ومنازل،  مراتب  للقرآن  كما  ومنازل 
إن  اهلوى  عن  ينطق  ال  وهو  ال  كيف 
أن  فانظر كيف  يوحى،  وحي  إال  هو 
النيب)O( جعل االرتباط والتواشج بني 
 ،)Q(اإلميان وحب علي بن أبي طالب
وبه  وصفته،  اإلنسان  عنوان  فاإلميان 
للسعادة  إما  اإلنسان  مصري  حيدد 
بعدمه، وكذا  للشقاوة  وإما  بتحصيله 
مظاهر  أوضح  فهو   )Q(الوصي حب 
منه  الذي  البارز  وعنوانه  اإلميان  هذا 
هل  واضح  بشكل  املسلم  حال  يتضح 
هو من املؤمنني أو ال؟ فعنوان صحيفة 
املؤمن حب علي بن أبي طالب، وعنوان 
صحيفة الكافر املنافق بغض علي بن 
نباتة عن  بن  األصبغ  فعن  طالب،  أبي 
رسول  قال   : قال  األنصاري  أيوب  أبي 
اهلل )O( : )أال إن هذا جربيل خيربني 
من  السعيد  حق  السعيد  أن  ربي  عن 
أحب عليا يف حياتي وبعد وفاتي أال وإن 
أبغض عليا يف  الشقي من  الشقي حق 

حياتي وبعد وفاتي( . 
 )O( النيب  عن  لشيوعه  األمر  وهذا 
منذ  املسلمني  بني  متداوال  صار 
جابر  هو  فها  لإلسالم،  األول  الصدر 
وهو  املدينة  أزقة  جيوب  األنصاري 
املعنى،  هذا  يف   )O(النيب عن  يروي 
رأيت   : قال   ، املكي  الزبري  أبي  فعن 
يدور  وهو  عصاه  على  متوكئا  جابرا 
وهو  وجمالسهم،  األنصار  سكك  يف 
أبى  فمن   ، البشر  خري  علي   : يقول 
أدبوا   ، األنصار  معشر  يا  فقد كفر. 
أبى  فمن   ، علي  حب  على  أوالدكم 
فانظروا يف شأن أمه، )األمالي الشيخ 
بعض  أن  كما  ص136(.  الصدوق، 
حيث  ذلك  يف  شعرا  نظموا  املسلمني  
أورد القاضي النعمان)ت363( يف شرح 

األخبار، ج1 قول الشاعر:
حبب علي تزول الشكوك 

         وتصفو النفوس ويزكو النجار
فمهما رأيت حمبا له 

                  فثم العالء وثم الفخار
ومهما رأيت بغيضا له 

               ففي أصله نسب مستعار. 
وقد روت كتب املسلمني من الفريقني 
اإلمام علي  أن حب  روايات كثرية يف 
وبغضهم  اإلميان  من   )K(البيت وأهل 
حد  اىل  ووصــــــــــلت   وكــــــفر،  نفاق 

حسن  حممد  الشيخ  قال  االستفاضة، 
ج4،  الصدق  دالئل  كتابه  يف  املظفر 
ص215: ومنها : األخبار الكثرية اليت 
 )O( حمّمد  آل  حبّب  اإلميان  ناطت 
كناية  فإّنها   ، ببغضهم  والكفر 
؛  وإنكارها  بإمامتهم  االعرتاف  عن 
احلقيقي  حّبهم  بني  عادة  للمالزمة 
واالعرتاف بفضلهم وبغضهم وإنكاره، 
وال يراد احلّب والبغض بنفسيهما ، إذ 
ال دخل هلما مباهّية اإلميان والكفر، 
فال بّد أن يكونا كناية عن ذلك )أي 
رواه  ما  األخبار  هذه  فمن  اإلمامة(.  
الزخمشري يف » الكّشاف « يف تفسري 
َأْسَئُلُكْم َعَلْيه  قوله تعاىل :� ) ُقْل ال 
ِ َأْجرًا ِإالَّ املََودََّة يِف اْلُقْربى ( عن النيّب 
)O( يف حديث طويل قال فيه :» أال 
مات  حمّمد  آل  حّب  على  مات  ومن 
مؤمنا ، . . . أال ومن مات على حّب آل 
حمّمد مات على السّنة واجلماعة ، . . . 
أال ومن مات على بغض آل حمّمد مات 
الثعليب.  تفسري  عن  ومثله   .» كافرا 
النيّب  «، عن  العّمال  وروى يف » كنز 
)O( ، قال : » أساس اإلسالم : حيّب 
وحّب أهل بييت «. وروى أيضا، عن ابن 
لعلّي  قال   )O( النيّب  أّن   «  : عّباس 
تكون  أن  ترضى  أما   : املؤاخاة  يوم 
أّنه  إالَّ  موسى  من  هارون  مبنزلة  ميّن 
ليس بعدي نيّب ؟ ! أال من أحّبك حّق 
أماته  أبغضك  ومن   ، واإلميان  باألمن 
عن  أيضا   وروى   .» جاهلّية  ميتة  اهللَّ 
 » املستدرك   « يف  واحلاكم  الطرباني 
وأبي نعيم ، عن زيد بن أرقم ، أّن النيّب 
)O( قال : » من أحّب أن حييا حياتي 
وميوت موتي، ويسكن جّنة اخللد اليت 
وعدني رّبي، فليتوّل علّي بن أبي طالب، 
ولن   ، هدى  من  خيرجكم  لن  فإّنه 
يدخلكم يف ضاللة «. وروى بعده حنوه 
عن مجاعة ، إالَّ أّنه )O( قــــــــــــــــــال : 
» فليتوّل علّيا وذّرّيته من بعده ، فإّنهم 
ولن   ، هدى  باب  من  خيرجوكم  لن 
وحيتمل   .» باب ضاللة  يف  يدخلوكم 
علّي  بتولَّي  فيه   )O( النيّب  يريد  أن 
االلتزام بواليته ، أي : إمامته ، فيكون 
ومثله   ، بالصراحة  املطلوب  على  داالَّ 
إىل   . األخري  احلديث  يف  أوالده  تولَّي 

غري ذلك من األحاديث املستفيضة .
والنتيجة فمن كان بغضه كفر وحّبه 
 . إمامًا  أو  نبّيًا  إال  ال يكون   ، إميان 
وللكالم تتمة. واحلمد هلل رب العاملني 
وصلى اهلل على حممد واله الطاهرين.

أمري املؤمنني Q، عن أبي ذّر ، قال :
» ما كّنا نعرف املنافقني إالَّ بتكذيبهم 
اهللَّ ورسوله ، والتخلَّف عن الصلوات ، 
ثّم قال:  والبغض لعلّي بن أبي طالب«. 
شــــــــرط  على  صحيح  حديث  هذا   «
كنز   « يف  ونقــــــــــــــــله  مســـــــلم«. 
العّمال « يف فضائل علّي ، عن اخلطيب 
 « يف  حجر  ابن  ونقل   .» املّتفق   « يف 
من  الثالث  املقصد  يف   ،  » الصواعق 
املقاصد املتعلَّقة بآية القربى، عن أمحد 
والرتمذي ، عن جابر : » ما كّنا نعرف 
واحلصر  علّيا«.  ببغضهم  إالَّ  املنافقني 
أّن  بلحاظ  وحنوه  احلديث  هذا  يف 
إالَّ  النفاق  عالئم  يتسرّت جبميع  املنافق 
 ، ؛ لكثرة مبغضيه   )Q( علّي  ببغض 
حّتى أّن النيّب )O( كان يعرفه منهم 
بلحن القول ، مع علمهم حبّبه له وشّدة 
رسول  قبض  مّلا  ولذا   ، به  اختصاصه 
اهللَّ )O( وجدوا الفرصة، فاّتفق عليه 
أكثر قريش وكثري من األنصار. وهذه 
األحاديث وإن مل تذكر نزول اآلية ، 
لكّنها تؤّيد رواية أبي سعيد اليت أشار 
إليها املصّنف ، وداللتها على إمامة أمري 
املؤمنني )Q( ظاهرة ؛ ألّن من كان حّبه 
إميانا ، وبغضه نفاقا وكفرا ، ال بّد أن 
يكون مّتصفا بأصل من أصول الدين 
الذي يشرتط يف اإلميان اإلقرار به ، إذ 
ليس املدار يف اإلميان والنفاق على ذات 
يلزمهما  ما  على  بل   ، والبغض  احلّب 
املنصوصة  خبالفته  اإلقرار  من  عادة 
أنكر  أبغضه  من  فإّن   ، وإنكارها 
إمامته عادة ، فيكون بإظهار اإلميان 
منافقا ، ومن أحّبه قال بإمامته ، إذ ال 
ثبوتها  اّتضاح  بعد  له إلنكارها  داعي 
بالكتاب والسّنة . وال ينايف املّدعى ما 
إميان  األنصار  حّب  أّن  من  القوم  رواه 
وبغضهم نفاق، فإّنه لو صّح كان مفاده 
أّن حّبهم وبغضهم إميان ونفاق لنصرتهم 
لرسول اهللَّ )O(؛ ألّن األنصار وصف، 
مشعر  بالوصف  احلكم  وتعليق 
باحليثية . وهذا خبالف تعليق احلكم 
بعلّي )Q(، فإّنه ليس لوصف النصرة ، 
بل لذاته الشريفة ، ويلزمه أّن املنشأ هو 
اإلمامة ال النصرة، وإالَّ لعاد األمر إىل 
اإلميان بالنيّب وعدمه ، ومل يكن لعلّي 

دخل ، وهو خالف ظاهر احلديث . 

العاملني وصلى اهلل على  احلمد هلل رب 
القاسم  أبي  واملرسلني  األنبياء  أشرف 
حممد وآله الطيبني الطاهرين، واللعن 
الدائم على أعدائهم اىل قيام يوم الدين.

اليت  النصوص  حول  الكالم  زال  ال 
وردت على لسان النيب)O( الدالة على 
إمامة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
الصحابة،  سائر  من  سواه  دون   )Q(
حقهم  يف  صريح  نص  يرد  مل  الذين 
ـخالفة  اإلهلي  للحق  للتصدي  يؤهلهم 
الرسول األعظم)O( بل على العكس 
تظهر بشكل  وردت نصوص  ذلك  من 
لبعض  وكفاءتهم  أهليتهم  عدم  وآخر 

املهام الصغرية فضال عن اخلطرية.
وقد ذكرنا يف احللقات السابقة مجلة 
 ،)Q(إمامته على  الدالة  النصوص  من 
ويف هذه احللقة نتعرض اىل نص آخر 

وهو   ،)O(الكائنات سيد  به  نطق 
وقد  مؤمن...(,  إالَّ  حيّبك  )ال  حديث: 
ومنهم:  احلديث،  بهذا  علماؤنا  استدل 
نهج  كتابه  يف   )D( احللي  العالمة 
مسند  يف  قال:  حيث   ،219  / احلّق 
أمحد بن حنبل ، وهو مذكـــــــــــــور يف 
» اجلمع بني الصحيحني« ، ويف » اجلمع 
 )O( بني الصحاح السّتة « ، أّن النيّب
قال : )ال حيّبك إالَّ مؤمن ، وال يبغضك 

إالَّ منافق(. 
وجه االستدالل: جند أن هذا املعنى-حب 
اإلمام علي)Q( إميان وبغضه نفاق-قد 
تناولته عدة من اآليات الكرمية، كما 
هو احلال عند تفسريهم اآلية)َوَلَتْعِرَفنَُّهْم 
ِن اْلَقْوِل(: سورة حمّمد: 30. فقد  يِف حَلْ
ذكر الشيخ املظفر يف دالئل الصدق: 
تعاىل  قوله   : قال:  حيث  ج5/ص15، 
روى   ) اْلَقْوِل  ِن  حَلْ يِف  )َوَلَتْعِرَفنَُّهْم   :
 ، اخلدري  سعيد  أبي  عن   ، اجلمهور 
قال : ببغضهم علّيا )Q(. ثم قال الشيخ: 
وأقول : ذكره السيوطي يف تفسريه » 
الدّر املنثور « ، ونقله عن ابن مردويه ، 
وابن عساكر ، عن أبي سعيد. ونقله 
املصّنف )ره(- العالمة احللي)D(- يف 
» منهاج الكرامة «، عن أبي نعيم ، عن 

أبي سعيد أيضا. وقال السيوطي أيضا 
: أخرج ابن مردويه ، عن ابن مسعود ، 
قال : ما كّنا نعرف املنافقني على عهد 
رسول اهللَّ )O( إالَّ ببغضهم علّي بن أبي 
طالب. أقول : وروى الرتمذي يف فضائل 
علّي )Q( ، عن أبي سعيد ، قال :» إّنا 
معاشر  حنن   - املنافقني  لنعرف  كّنا 
األنصار - ببغضهم علّي بن أبي طالب«. 
وروى أيضا ، عن أّم سلمة ، قالت : » 
كان رسول اهللَّ )O( يقول : » ال حيّب 
علّيا منافق ، وال يبغضه مؤمن«. وروى 
مسلم ، عن علّي )Q( ، قال : » والذي 
فلق احلّبة وبرأ النسمة ، ] إّنه [ لعهد 
النيّب األّمي إلّي أّنه ال حيّبين إالَّ مؤمن 
وحنوه يف   .» منافق  إالَّ  يبغضين  وال   ،
» سنن النسائي « ، يف عالمة اإلميان 
من كتاب اإلميان. ورواه بسند آخر يف 
» سنن  وأيضا حنوه يف  النفاق.  عالمة 
 .  )Q( علّي  فضائل  يف   ،  » الرتمذي 
وكذا يف » كنز العّمال « يف فضائل 
علّي ، عن احلميدي ، وابن أبي شيبة، 
وأمحد بن حنبل ، والعدني ، وابن ماجة 
، وابن حّبان ، وأبي نعيم يف » احللية 
« ، وابن أبي عاصم يف » السّنة«. وروى 
مناقب  يف  املستدرك«،   « يف  احلاكم 
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قال أمير المؤمنين )(: )أنا كأب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها ورادها إلى عقبها(.

 )Q(املؤمنني أمري  دار  عىل  هجوم  أول 
ألخذ البيعة: 

يف األول من شهر ربيع األول سنة11هـ 
األعظم  للنبي  الطاهر  اجلسد  دفن  وبعد 
أول  كان  بكر  أليب  الناس  وبيعة   )O(
ألخذ   )Q(املؤمنني أمري  دار  عىل  هجوم 
آىل  املؤمنني  أمري  كان  وقد  منه،  البيعة 
عىل نفسه أن ال خيرج من بيته حتى جيمع 
ومل   ،)O(اهلل رسول  أمره  كام  القرآن 

يبايعهم.
وأوىص   - قال:   )Q(جعفر أيب  عن  روي 
إليه بألف باب يفتح لكل باب ألف باب، 
ال  عيل  يا  وقال:   - كلمة  ألف  كلمة  وكل 
خترج ثالثة أيام حتى تؤلف كتاب اهلل كي 
ال يزيد فيه الشيطان شيئًا وال ينقص منه 
شيئًا - فلم يضع عيل ردائه عىل ظهره حتى 

مجع القرآن. 
 )Q(عيل محل  الليل  من  كان  أن  فلام 
ابنيه  بيد  وأخذ  محار  عىل   )P(فاطمة
أحدًا  يدع  فلم   ،)L(واحلسني احلسن 
من أهل بدر من املهاجرين واألنصار إال 
إىل  ودعاهم  حقه  فذكرهم  منزله  يف  أتاه 
أربعة  إال  منهم  له  استجاب  فام  نرصته، 
وأربعون رجاًل، فأمرهم أن يصبحوا بكرة 
حملقني رؤوسهم معهم سالحهم ليبايعوا 
منهم  يواف  فلم  فأصبحوا  املوت.  عىل 
واملقداد،  ذر  وأبو  سلامن  أربعة،  إال  أحد 

والزبري. 
إىل  متوجهًا  الغار  من   )O(النبي خروج 

املدينة: 
كان  األول  ربيع  من  الرابعة  الليلة  يف 
إىل  الغار متوجهًا  النبي)O( من  خروج 
جبل  وهو   - بالغار   )O(فأقام املدينة، 

اسمه  منها  بعيد  غري  مكة  خارج  عظيم 
منه  وسار  ليال،  وثالث  أيام  ثالثة   - ثور 
من  عرش  الثاين  االثنني  يوم  املدينة  فوصل 

ربيع األول عند زوال الشمس. 
هالك املعتصم العبايس عليه لعنة اهلل: 

يف الثاين عرش من ربيع األول سنة227هـ، 
وله  رأى  من  برس  العبايس  املعتصم  مات 
باخلليفة  وسمي  عامًا،   49 العمر  من 
العباس،  بني  خلفاء  ثامن  ألنه  املثمن، 
سنة  اخلالفة  وويل  178هـ،  سنة  ومولده 
أشهر  وثامنية  سنني  ثامن  وملك  218هـ، 

وثامنية أيام. 
له  عهد  ال  ظاملًا،  طاغيًا،  املعتصم  وكان 
هو  جرائمه  أعظم  ومن  والرمحة،  بالرأفة 
سببًا  فكان   ،Q اجلواد  لإلمام  السم  سقيه 

.)Q(لشهادته
هالك يزيد بن معاوية عليه لعنة اهلل: 

يف الرابع عرش من ربيع األول سنة64هـ، 
وأخزاه،  اهلل  لعنه  معاوية  بن  يزيد  َهلك 
بني  وكان  سنة،   39 أو   37 عمره  وكان 
ثالث  يزيد  وهالك   ،)Q(احلسني مقتل 
يف  كان  هالكه  إن  وقيل:  وشهور.  سنني 

النصف من هذا الشهر. 
الكلبية،  بجدل  بنت  ميسون  يزيد  وأم 
إىل  تصطحبه  ما  كثريًا  كانت  نرصانية، 
رشب  وهناك  قبيلتها،  تقيم  حيث  البادية 
ما  منها  وأخذ  اللذات  يف  وانغمس  اخلمر 
يسمونه  كانوا  وقد  وفسقه،  هواه  له  شاء 

يزيد القرود، ويزيد اخلمور. 
طلقها  ثم  ميسون،  تزوج  معاوية  وكان 

وهي حامل بيزيد. 
العهدفقال  وعقد معاوية البنه يزيد والية 
عبد اهلل بن عمر: نبايع من يلعب بالقرود 
ويظهر  اخلمر،  ويرشب  والكالب، 

الفسوق. 
وقد انتهك من حرمات اهلل يف مدة واليته 
من  غريه  ينتهكه  مل  ما  أبيه  بعد  القصرية 
خلفاء الظلم واجلور، ويكفيه خزيًا وعارًا 
ومن  اجلنة  أهل  شباب  سيد  بقتل  أمر  أنه 
عمومته،  وأبناء  وأوالده  أخوته  من  معه 
عىل  بيته  وأهل  وأخواته  نساءه  وسبيه 
أقتاب اإلبل يسريون هبن من بلد إىل بلد. 

املدينة  اهلل  رسول  بحرم  فعله  ما  وكذلك 
وإراقة  النفوس  قتل  من  احلرة  واقعة  يف 
ذلك  بعد  ومن  األعراض،  وهتك  الدماء 
باملنجنيق  ورضهبا  الكعبة  حمارصة  كله 
وإحراقهاولو أنه بقي حيًا لفعل الكثري من 
ومل  عمره  قصم  اهلل  ولكن  اجلرائم،  تلك 

يطل يف مدته. 
وقد جوز مجع من أهل السنة ومنهم أمحد 
بن حنبل لعن يزيد بن معاوية، ومنهم من 
أعتقد بكفره، حتى إن ابن اجلوزي صنف 
العنيد  املتعصب  عىل  )الرد  أسامه:  كتابًا 
املانع من لعن يزيد( قال يف أوله: )يسألني 
سائل يف بعض جمالس الوعظ عن يزيد بن 
معاوية، وما فعل بحق احلسني، وما أمر به 
من هنب املدينة، فقال يل: أجيوز أن يلعن؟ 
أصلح.  والسكوت  فيه،  ما  يكفيه  فقلت: 
أصلح،  السكوت  أن  علمت  قد  فقال: 
أجازها  قد  فقلت:  لعنه؟  ولكن هل جتوز 

العلامء الورعون، منهم أمحد بن حنبل(. 
وفاة موسى اهلادي العبايس ووالدة املأمون: 
 )18 أو   15 يف  )وقيل:  عرش  الرابع  يف 
سنة170هـ، مات موسى اهلادي العبايس، 
ولد  أيضًا  وفيه  أخوه هارون،  بعده  فبويع 

املأمون يف نفس الليلة. 
ومخسة  وشهرًا  سنًة  خالفته  وكانت 

قال أمير المؤمنين )(:)أنا من رسول اهلل كالضوء من الضوء(.

بنت أسد إىل أيب طالب مستبرشة فأعلمته 
ما قالته آمنة، فقال هلا أبو طالب: وتعجبني 
بوصيه  وتلدين  حتبلني  إنك  هذا؟  من 

ووزيره(. 
ولد  )ملا  قال:   )Q(املؤمنني أمري  وعن 
رسول اهلل)O( القيت األصنام يف الكعبة 
عىل وجوهها، فلام أمسى سمع صيحة من 
السامء: جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل 

كان زهوقا(. 
وروي أن النبي)O( ولد خمتونًا مرسورًا، 
فحكي ذلك عند جده عبد املطلب، فقال: 

ليكونن البني هذا شأن. 
ومن خصائصه)O(، وهي قسامن: 

)األول(: يف النكاح، وهو أمور، منها: 
األول: حتريم زوجاته من بعده عىل غريه، 
بقوله تعاىل: )ما كان لكم أن تؤذوا رسول 
اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا(. 
سواء  املؤمنني،  أمهات  أزواجه  أن  الثاين: 
فيه من ماتت حتت النبي)O(، ومن مات 

النبي)O( وهي حتته. 
الثالث: ختصيص زوجاته بأن جعل ثواهبن 

وعقاهبن عىل الضعف. 
الرجال  من  حمارمهن  لغري  حيل  ال  الرابع: 
أن يسأهلن شيئًا إال من وراء حجاب، لقوله 
تعاىل: )إذا سألتموهن متاعًا فسئلوهن من 
أن  فيجوز  غريهن  وأما  حجاب(.  وراء 

يسألن مشافهة. 
)الثاين(: يف غري النكاح وهي أمور، منها: 

 .)O(األول: أنه خاتم النبيني
الثاين: أن آل بيته خري األمم، لقوله تعاىل: 
تكرمة  للناس(  ُأخرجت  ُأّمٍة  خري  )كنتم 

 .)O(له
الثالث: نسخ مجيع الرشائع برشيعته. 

الرابع: جعل رشيعته مؤبدة. 
اخلامس: جعل كتابه معجزًا بخالف كتب 

 .)Q(سائر األنبياء
التبديل  من  كتابه  حفظ  السادس: 
عىل  حجة  بعده  وأقيم  والتحريف، 
انقرضت  غريه  ومعجزات  الناس، 

بانقراضهم. 
السابع: نرص بالرعب عىل مسرية شهر، 

فكان العدو يرهبه من مسرية شهر. 
مسجدًا،  األرض  له  جعلت  الثامن: 

وتراهبا طهورًا. 
التاسع: ُاحلت له الغنائم دون غريه من 

 .)Q(األنبياء
الكبائر،  أهل  يف  يشفع  العارش: 
ألهل  شفاعتي  )ذخرت   :)O(لقوله

الكبائر من أمتي(. 
احلادي عرش: ُبعث إىل الناس كافة. 

يوم  إىل  آدم  ولد  سيد  عرش:  الثاين 
القيامة. 

عنه  تنشق  من  أّول  عرش:  الثالث 
األرض. 

الرابع عرش: أّول شافع ومشفع. 
اخلامس عرش: أول من يقرع باب اجلنة. 

السادس عرش: أكثر األنبياء تبعًا. 
السابع عرش: تنام عينه وال ينام قلبه. 

كام  وراءه  من  يرى  كان  عرش:  الثامن 
 :)O( قوله  وكذلك  قدامه،  من  يرى 

)تنام عيناي وال ينام قلبي(. 
وفضائله  سريته  يف  روي  وقد 
التاريخ  كتب  مأل  ما   )O(ومعجزاته
والسرية، وكفاه فضاًل أنه سيد ولد آدم 

من األولني واآلخرين. 
تم  قد  ومهمة  كثرية  مناسبات  وهناك 
ذكرها يف السنتني السابقتني لشهر ربيع 

األول فمن أراد االطالع فلرياجع.

وعرشين يومًا ويف مدته كانت )واقعة فخ( 
احلسن  بن  عيل  بن  احلسني  فيها  قتل  التي 

املثنى صاحب فخ وأصحابه. 
أمري  ولد  من  بجامعة  ذلك  مثل  صنع  ثم 
املؤمنني عيل بن أيب طالب)Q(، واخذ من 

الطالبني، وجعل ينال منهم. 
وأخذ يضيق عىل اإلمام موسى بن جعفر 
وأهل  أصحابه  أخرب   )Q( انه  حتى   )Q(
بعد  مصالي  يف  جالس  أنا  بينام  انه:  بيته 
إذ  عيناي،  تنومت  وقد  وردي  من  فراغي 
منامي،  يف   )O(اهلل رسول  جدي  سنح 
وذكرت  املهدي  بن  موسى  إليه  فشكوت 
من  مشفق  وأنا  بيته  أهل  يف  منه  جرى  ما 
موسى،  يا  نفسًا  لتطب  يل:  فقال  غوائله، 
فام جعل اهلل ملوسى عليك سبياًل، فبينام هو 
أهلك  قد  يل:  وقال  بيدي  أخذ  إذ  حيدثني 

اهلل آنفًا عدوك، فليحسن اهلل شكرك. 
قال: ثم قمنا إىل الصالة وتفرق القوم، فام 
الوارد بموت  الكتاب  اجتمعوا إال لقراءة 

موسى بن املهدي والبيعة هلارون.
 :)O( والدة النبي األعظم

ولد  األول  ربيع  من  عرش  السابع  يف 
الرسول األعظم )O( عند طلوع الفجر 

من يوم اجلمعة يف عام الفيل.
رشيف،  يوم  وهو  املفيد:  الشيخ  قال 
من  الصاحلون  يزل  ومل  الربكة،  عظيم 
األوقات  قديم  عىل   )O(حممد آل 
يعظمونه ويعرفون حقه، ويرعون حرمته، 

ويتطوعون بقيامه.
أبو  وكنيته   ،)O(حممد الرشيف  اسمه 
القاسم، واسم أبيه عبد اهلل، واسم أمه آمنة 

بنت وهب. 
)ملا  قال:   )Q(الصادق اهلل  عبد  أيب  وعن 
بياض  آلمنة  فتح   )O(اهلل رسول  ُولد 
فاطمة  فجائت  الشام،  وقصور  فارس، 

ربيع األول
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قال أمير المؤمنين )(: )أنا دمي دم رسول اهلل ولحمي لحمه وعظمي عظمه وعلمي علمه وحربي حربه وسلمي سلمه وأصلي أصله وفرعي فرعه وبحري بحره وجدي جده(.

امسه وكنيته ونسبه: 
ورقاء  بن  ُبديل  بن  اهلل  عبد 

اخلزاعي.
والدته: 

تاريخ  املصادر  لنا  حُتّدد  مل 
من  أّنه  إاّل  ومكانها،  والدته 

أعالم القرن األّول اهلجري.
صحبته:

من  عنه(  اهلل  )رضي  كان   
واإلمام   ،)O(النيب أصحاب 

.)Q(علي
جوانب من حياته: 

النيب)O(يف  مع  اشرتك   �

معركة حنني والطائف وتبوك.
أخويه  مع   )O( النيب  أرسله   �
اليمن؛  إىل  وحمّمد  الرمحن  عبد 
الدين.  ويعّلموهم  أهلها  ليفّقهوا 
الدين  لتقي  داوود  ابن  رجال 

احللي:ص117.
من   )D( املفيد  الشيخ  عّده   �
 )Q(علي خالفة  على  اجملمعني 
اجلمل  عثمان.  قتل  بعد  وإمامته 

للشيخ املفيد:ص52. 
الذين  الصحابة  من  كان   �
مسعوا  أّنهم  على  وشهدوا  قاموا 
غدير  يوم  يقول   )Q(اهلل رسول 
فعلي  مواله  كنت  َمن  ُخم: 

للشيخ  الكّشي  رجال  مواله. 
الطوسي:ج1،ص246. 

� اشرتك مع اإلمام علي)Q( يف 
حربي اجلمل وصّفني، وكان فيها 
الكشي  رجال  اجليش.  قادة  من 

للشيخ الطوسي:ج1،ص286.
من أقوال العلماء فيه:

شاذان  بن  الفضل  قال  1ـ 
النيشابوري: فمن التابعني الكبار 
ابن  جندب  وزهادهم  ورؤسائهم 
زهري قاتل الساحر، وعبد اهلل بن 
وسليمان  بن عدي،  وحجر  ُبديل، 
جنبة،  بن  واملسيب  صرد،  بن 
وعلقمة واألشرت، وسعيد بن قيس، 

قال أمري املؤمنني Q يف حقه: 
)رمحه اهلل، جاهد عدونا يف احلياة ونصح لنا يف الوفاة(

قال أمير المؤمنين )(: )أنا صاحب سفينة نوح التي من ركبها نجا(.

مثله، وجادل بالباطل ليدحض به 
باألعراب  عليكم  وصال  احلق، 
الضاللة،  هلم  وّزين  واألحزاب، 
وزرع يف قلوبهم حّب الفتنة، ولبس 
إىل  رجسًا  وزادهم  األمر،  عليهم 
نور من  واهلل على  وأنتم  رجسهم، 

رّبكم وبرهان مبني.
قاتلوا الطغام اجلفاة وال ختشوهم، 
أيديكم  ويف  ختشونهم  وكيف 
كتاب من رّبكم ظاهر مربوز؟! 
َشْوُه  َشْوَنُهْم َفاهللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتْ )...َأخَتْ
َقاِتُلوُهْم   � ُمْؤِمِننَي  ُكنُتْم  ِإْن 
ِزِهْم  َوخُيْ ِبَأْيِديُكْم  اهللَُّ  ْبُهْم  ُيَعذِّ
ُصُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهْم  َوَيْنُصْرُكْم 
التوبة:آية  سورة  ُمْؤِمِننَي(.  َقْوٍم 

13و14.
 ،)O(النيب مع  قاتلتهم  وقد 
وال  بأزكى  هذه  يف  هم  ما  واهلل 
أتقى وال أبر، قوموا إىل عدّو اهلل 
البالغة  نهج  شرح  وعدّوكم«. 

البن أبي احلديد: ج5، ص186.

خروجه ملبارزة القوم:
خرج)( إىل ميدان القتال وهو 

يقول:
مل يبق إاّل الصرب والتوّكل       

       وأخذك الرتس وسيفًا مقصل

ثّم التمشي يف الرعيل األّول 
             مشي اجلمال يف حياض املنهل

ويفعل.  يشاء  ما  يقضي  واهلل 
مزاحم  ابن  صفني  وقعة 

املنقري:ص245.
اجليش  من  مجعًا  قتل  وبعدما 
صوب  كّل  من  به  أحاطوا 

وحدب، وأردوه قتياًل.
وصّيته عند املوت:

كعب،  بن  الرمحن  عبيد  عن 
ُبديل  بن  اهلل  عبد  قتل  ملا  قال: 
بن  األسود  به  مر  صفني  يوم 
بآخر  وهو  اخلزاعي،  طهمان 
واهلل  علي  عز  له:  فقال  رمق، 
مصرعك ! أما واهلل لو شهدتك 
ولو  عنك،  ولدافعت  آلسيتك، 
رأيت الذي أشعرك ألحببت إال 
أزايله وال يزايلين حتى أقتله، أو 
يلحقين بك . ثم نزل إليه، فقال: 
رمحك اهلل يا عبد اهلل واهلل إن 
بوائقك،  ليأمن  جارك  كان 
اهلل   الذاكرين  ملن  كنت  وإن 

كثريا ، أوصين رمحك اهلل .
قال)(: »ُأوصيك بتقوى اهلل، 
وأن تناصح أمري املؤمنني، وتقاتل 
تلحق  أو  احلق  يظهر  حّتى  معه 
عيّن  املؤمنني  أمري  وأبلغ  باهلل، 
السالم... فأقبل أبو األسود إىل 
 :)Q(فقال فأخربه،   ،)Q(علي
عدّونا  معنا  جاهد  اهلل،  رمحه 
يف احلياة، ونصح لنا يف الوفاة«. 
أبي  البن  البالغة  نهج  شرح 

احلديد: ج8، ص93.
شهادته )رضي اهلل عنه(: 

اسُتشهد)( يف شهر صفر 37 
حبرب صّفني، وُدفن يف منطقة 

صّفني.

احلرب  أفناهم  واشباههم كثري، 
مع  قتلوا  حتى  بعد،  كثروا  ثم 
احلسني Q وبعده . رجال الكشي 

للشيخ الطوسي: ج1،ص286.
 :)D( اخلوئي  الســــــــــــيد  وقال 
بقوله:  أراد  الفضل  أن  الظاهر 
ومن التابعني من تابع عليًا وشايعه، 
أفناهم  قوله:  ذلك  على  والقرينة 
احلرب ثم كثروا بعد حتى قتلوا 
وإال  وبعده،   )Q( احلسني  مع 
ذكره  كما  الصحابة،  من  فهو 
الشيخ الطوسي- D -. معجم رجال 

احلـــديث للسيد اخلوئي: ج11،ص126.
 :)D(2ـ قال السّيد علي خان املدني
»أسلم مع أبيه يوم الفتح أو قبله، 
وعيبة  خزاعة،  سّيدي  وكانا 
القدر  رفيع  وكان   ...)O(النيب
أمري  أصفياء  من  الشأن...  ورفيع 
أصحابه«.  وخّلص   )Q( املؤمنني 
علي  للسيد  الرفيعة  الدرجات 

خان: ص419 
كالمه لإلمام علي)Q( يوم صّفني: 
علي)Q(يوم  اإلمام   )( خاطب 
صّفني قبل القتال بقوله: »يا أمري 
اهلل  لو كانوا  القوم  إّن  املؤمنني، 
يريدون أو هلل يعملون، ما خالفونا، 
فرارًا  يقاتلون  إمّنا  القوم  ولكن 
وضنًا  لألثرة،  وحّبًا  األسوة،  من 
بسلطانهم، وكرهًا لفراق دنياهم 
يف  إحن  وعلى  أيديهم،  يف  اليت 
يف  جيدونها  وعداوة  أنفسهم، 
صدورهم، لوقائع أوقعتها يا أمري 
فيها  قتلت  قدمية،  بهم  املؤمنني 
صفني  وقعة  وإخوانهم«.  أباءهم 

ابن مزاحم املنقري:ص102.
 )( خاطب  للجيش:  خطابه 
يوم   )Q(علي اإلمام  عسكر 
صّفني بقوله: )إّن معاوية أّدعى ما 
ليس له، ونازع األمر أهله وَمن ليس 

وصية عبد اهلل بن ُبديل 
لألسود بن طهمان

)أوصيـك بتقـوى الـله،وأن 
تتــــــاصح أمـــري املؤمنني 
وتقــاتل معــه حتى يظهر 
احلق أو تلحق باهلل ... وأبلغ 

أمري املؤمنني عين السالم(
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قال أمير المؤمنين )(:)أنا صاحب علمه والمفني عنه غمه(.

اإلســـــــالم دين جتّمع وألفة:
ديـُن  أنـه  اإلسـالم  ديـن  يف  األصـل 
مـن  وفـراٍر  عزلـٍة  ديـن  ال  وألفـة،  جتّمـع 
القـرآن  يـأت  ومل  احليـاة،  تكاليـف 
ديـر،  االنقطـاع يف  إىل  املسـلمني  ليدعـو 
عـن  بعيـدًا  صومعـة،  يف  العبـادة  أو 
إّن  بـل  ومتطلباتهـا،  احليـاة  مشـاكل 
واالختـالط  النـاس  إىل  التعـّرف  نزعـة 
الديـن،  هـذا  تعاليـم  يف  أصيلـة  بهـم 
الفضـل  أّن   )O( الرسـول  بـني  فقـد 
عليهـم  وتعـرَّف  اآلخريـن  خالـط  ملـن 
يف  وذلـك  نفسـه،  علـى  يتقوقـع  ومل 
خُيالـط  الـذي  )املؤمـن   :)O(قولـه
أعظـُم  أذاهـم  علـى  ويصـرب  النـاس 
خيالطهـم  ال  الـذي  املؤمـن  مـن  أجـرًا 
العمـال  كنـز  أذاهـم(.  علـى  يصـرب  وال 

اهلنـدي:ج1،ص142. للمتقـي 
عـن  التامـة  العزلـة  يبغـض  واإلسـالم 
عباديـة  مربراتهـا،  كانـت  مهمـا  النـاس 
اإلسـالم  يف  رهبانيـة  فـال  غريهـا،  أو 
الشـواهد  ومـن  معـروف،  هـو  كمـا 
 )O(اهلل رسـول  أن  ذلـك  علـى  النقليـة 
فقـال:  فجـاء،  عنـه  فسـأل  رجـال،  فقـد 
هـذا  آتـي  أن  أردت  إنـي  اهلل  رسـول  يـا 
فقـال  فأتعبـد،  فيـه  فأخلـو  اجلبـل 
رســـــــــــول اهلل )O(: )لصبـــــر أحدكـم 
بعـض  يف  يكـره  مـا  علـى  سـاعة 
عبادتـه  مـن  خـري  اإلسـالم  مواطـن 
احلكمـة  ميـزان  سـنة(  أربعـني  خاليـا 
وعلـى  الريشـهري:ج3،ص1966،  حممـد 
تتطلـب  مواطـن  فهنـاك  ذلـك  ضـوء 
اجلماعـة  إىل  ينظـم  أن  الفـرد  مـن 
اجلهـاد،  كمواطـن  بهـا،  ينصهـر  وأن 
املسـاجد،  يف  اجلماعـة  وحضـور 
املختلفـة  التعليـم  مراكـز  يف  والدراسـة 

. وغريهـا
مـع  التعامـل  أدب  أنَّ  واحلقيقـة 
يتسـع  شـامل،  مفهـوم  لـه  اآلخريـن 
بـين  بـني  اإلنسـانية  العالقـات  اتسـاع 
بـني  جتمـع  الـيت  والروابـط  البشـر، 
الـدم،  رابطـة  فمـن  كثـرية،  النـاس 
ورابطـة  واملبـدأ،  الفكـرة  رابطـة  إىل 
الصداقـة  ورابطـة  والوظيفـة،  العمـل 

والعـرق،  اجلنـس  ورابطـة  والصحبـة، 
واالقتصاديـة،  التجاريـة  والرابطـة 
أقـوى  مـن  ُتعـّد  الـيت  العقيـدة  ورابطـة 
رابطـة  قـّوة  ولكـن  وأمتنهـا.  الروابـط 
مـع  التعامـل  أدب  أنَّ  تعـين  ال  العقيـدة، 
وال  نطاقهـا،  يف  إال  يـدور  ال  اآلخريـن 
العقائـد  أصحـاب  مـع  التعامـل  يشـمل 
إنَّ  بـل  املسـلمني،  غـري  مـن  األخـرى 
اإلنسـانية  ليشـمل  يتسـع  التعامـل  أدب 

. كلَّهـا
التفريـق  مـن  السـياق  هـذا  لنـا يف  والبـدّ 
وبـني  اآلخريـن  مـع  التعامـل  أدب  بـني 
احملبـة  هـو  الـوالء  فـإّن  هلـم،  الـوالء 
بـني  إال  تكـون  ال  وهـذه  والنصـرة 
املسـلمني، ولكـن التـربؤ مـن أعـداء اهلل 
ال يعـين اإلسـاءة يف معاملتهـم، أو أكل 
يف  معهـم  والفحـش  سـّبهم  أو  حقوقهـم، 
فالـوالء  مالطفتهـم،  عـدم  أو  القـول، 
القلبيـة،  واحملبـة  الباطـن،  سـلوك  هـو 
نصـرة  مـن  ذلـك  علـى  يرتتـب  ومـا 
فهـو  احلسـن؛  التعامـل  أمـا  وإعانـة، 
الظاهريـة،  والعالقـة  اجلـوارح  سـلوك 
ُحصـر  قـد  القلبيـة(  )احملبـة  واألول: 
الثاني:)العالقـة  أمـا  املسـلمني،  علـى 
ومـع  املسـلمني  مـع  فهـو  الظاهريـة( 
غريهـم، ولعـّل مـا ورد يف سـورة املمتحنـة، 
بـني  متيـز  الـيت  اآليـات  أوضـح  مـن  هـو 
التعامـل،  وُحسـن  الـرّب  وبـني  الـوالء 
َعـنْ  اهللَُّ  َيْنَهاُكـمْ  )ال  تعـاىل:  اهلل  يقـول 
َومَلْ  يـنِ  الدِّ يِف  ُيَقاِتُلوُكـمْ  مَلْ  الَِّذيـنَ 
َترَبُّوُهـْم  َأْن  ِدَياِرُكـْم  ِمـْن  ِرُجوُكـمْ  خُيْ
نَي  ـبُّ املُْقِسـطِ َوُتْقِسـُطوا ِإَلْيِهـْم ِإنَّ اهللََّ حُيِ
الَِّذيـنَ  َعـنْ  اهللَُّ  َيْنَهاُكـمْ  َـا  ِإمنَّ  ��
ِمـْن  َوَأْخَرُجوُكـْم  يـنِ  الدِّ يِف  َقاَتُلوُكـْم 
ِإْخَراِجُكـْم  َعَلـى  َوَظاَهـُروا  ِدَياِرُكـْم 
ُهـْم  َفُأْوَلِئـَك  َيَتَوهلَُّـمْ  َوَمـْن  َتَولَّْوُهـمْ  َأْن 
 ،9-  8 آيـة  املمتحنـة:  سـورة  امِلُـوَن(  الظَّ
هـي  اآلخريـن  مـع  التعامـل  فقضيـة 
وقـد  واخلطـورة،  األهميـة  بالغـة  قضيـة 
بالديـن يف قسـٍم  اإللتـزام  اإلسـالم  جعـل 
كبـرٍي منـه، متوقـٌف علـى األدب وحسـن 
األهميـة،  هـذه  منطلـق  ومـن  املعاملـة. 
جـاء القـرآن الكريـم ليضـع لنـا املناهـج 
مـع  للتعامـل  السـليمة  واألسـس  القوميـة 

أساسـيًا  موضوعـًا  باعتبـاره  اآلخريـن 
فقـد  الديـن،  هـذا  موضوعـات  مـن 
التعامـل  ألدب  الكريـم  القـرآن  أّصـل 
جمموعـة  علـى  وأقامـه  اآلخريـن  مـع 
نضمـن  الـيت  والفنـون،  القواعـد  مـن 
يف  وحسـنة  إجيابيـة  نتائـج  خالهلـا  مـن 
القواعـد  وهـذه  اإلنسـانية،  العالقـات 
مـن  وليـس  ومتنوعـة،  كثـرية  والفنـون 
هنـاك  أّن  غـري  فيهـا،  موضوعنـا احلديـث 
عنـه  تتفـرع  أصـاًل  ُتعـدُّ  قرآنيـة  قاعـدة 
هـذه  اآلخريـن،  مـع  التعامـل  قواعـد  كل 
ال  إْذ  اخُلُلـق«،  »ُحْسـُن  هـي  القاعـدة 
جنـاح وال توفيـق يف التعامـل مـع اآلخريـن 
فقـد  هنـا  ومـن  املتـني،  األصـل  هـذا  دون 
مـدح اهلل تعـاىل نبيـه بهـذه الصفـة، فقـال 
سـورة  َعِظيـٍم(  ُخُلـٍق  َلَعلـى  )َوِإنَّـَك  عنـه: 
يف  أْصـٌل  اخُلُلـق  فُحْسـُن   ،4 آيـة  القلـم: 
سـلوكيات  عنـه  وتتفـرع  التعامـل،  أدب 
السـلوكيات  أهـم  ومـن  كثـرية، 
صفـات  أن  اخُلُلـق،  ُحسـن  علـى  املرتتبـة 
اخُلُلـق  حبسـن  يوصـف  الـذي  الشـخص 
األذى،  قليـل  احليـاء،  كثـري  يكـون  أنـه 
قليـل  اللسـان،  صـدوق  اإلصـالح،  كثـري 
الزلـل،  قليـل  العمـل،  كثـري  الـكالم، 
وقـورًا  وصـواًل،  َبـّرًا  الفضـول،  قليـل 
رفيقـًا،  حليمـًا  رضّيـًا،  شـكورًا  صبـورًا، 
وال  سـّبابًا،  وال  لعَّانـًا  ال  شـفيقًا،  عفيفـًا 
مّنامـًا وال مغتابـًا، وال عجـواًل، وال حقـودًا، 
بّشاشـًا هّشاشـًا،  وال حسـودًا،  وال خبيـاًل 
ويرضـى  اهلل،  يف  ويبغـض  اهلل،  يف  حيـب 
يف اهلل، ويغضـب يف اهلل، فهـذا هـو ُحسـن 

. خللـق ا
اإلسـالمي  األسـلوب  فـإّن  عامـة،  وبصـورة 
األسـلوب  هـو  النـاس  مـع  التعامـل  يف 
األسـلوب  وهـو  واألحسـن،  األمثـل 
علـى  إجيابيـة  بانعكاسـات  يعـود  الـذي 
املسـلم  يـزال  وال  اإلنسـانية.  العالقـات 
علـى  احملافـظ  بدينـه،  امللتـزم  احلـق 
بـني  حسـنة  قـدوة  اإلسـالمية،  أخالقـه 
وُيَسـرُّ  خيالطـه،  مـن  كلُّ  حيبـه  النـاس، 
بـآداب  ختلُّقـه  جيالسـه.  مـن  كل  لــه 
منـه  جعـل  األخـالق  ومـكارم  اإلسـالم 
االجتماعيـة  للشـخصية  حيـًا  منوذجـًا 

النقيـة. املهذبـة  الّراقيـة 

مسؤولية أفراد األسرة يف اإلسالم:  
االنسـجام  بعـدم  األسـرة  منيـت  إذا 
يصابـون  أفرادهـا  فـإن  واالضطـراب 
عصبيـة،  واضطرابـات  نفسـية،  بـآالم 
مينـون  فإنهـم  األطفـال  وخصوصـًا 
وقـد  واالحنـراف،  السـلوك  بفقـدان 
الرتبويـة  والبحـوث  الدراسـات  أظهـرت 
الـيت  األسـباب  أهـم  مـن  أن  احلديثـة 
هـو  األحـداث  احنـراف  إىل  تـؤدي 
اسـتقرارها  وعـدم  األسـرة  اضطـراب 
إىل  تـؤدي  الـيت  األزمـات  منـه  فتنشـأ 

. فهـم ا احنر
 لـذا مـن الـالزم احلفـاظ علـى اسـتقرار 
عوامـل  مجيـع  عـن  وإبعادهـا  األسـرة، 
علـى  حفاظـًا  واالضطـراب  القلـق 
الشـذوذ  مـن  هلـم  وصيانـة  األحـداث، 

واالحنـراف.
مسؤوليات األب: 

احليـاة  عـن  مسـؤواًل  ليـس  األب 
فحسـب،  ألبنائـه  وتوفريهـا  االقتصاديـة 
تربيتهـم،  عـن  مسـؤول  هـو  وإمنـا 
وتوجيههـم  وتأديبهـم،  وتهذيبهـم، 
علـى  يعّودهـم  وأن  الصاحلـة،  الوجهـة 
مـن  وحيّذرهـم  الطيبـة،  العـادات 
زيـن  اإلمـام  يقـول  السـيئة،  العـادات 
ولـدك، فتعلـم  )وأمـا حـق   :)Q(العابديـن
عاجـل  يف  إليـك  ومضـاف  منـك،  أنـه 
مسـؤول  وأنـك  وشـره،  خبـريه  الدنيـا 
والداللـة  األدب،  حسـن  مـن  وّليتـه  عّمـا 
طاعتـك  علـى  لـه  واملعونـة  ربـه  علـى 
ذلـك،  علـى  فمثـاب  نفسـه،  ويف  فيـك، 
عمـل  أمـره  يف  فاعمـل  ومعاقـب، 
عاجـل  يف  عليـه  أثـره  حبسـن  املتزّيـن 
بينـك  فيمـا  ربـه  إىل  املعـذرة  الدنيـا، 
واألخـذ  عليـه،  القيـام  حبسـن  وبينـه 
شـعبة  البـن  العقـول  حتـف  منـه..(.  لـه 

ص263. احلرانـي: 
يدعـو   )Q(العظيـم اإلمـام  هـذا  وكان 
واْجَعْلُهـْم  )اللهـم..  الدعـاء:  بهـذا  لولـده 
ُمِطيِعـنَي  َسـاِمِعنَي  ُبَصـَراَء  َأْتِقَيـاَء  َأْبـَرارًا 
ُمَناِصِحـنَي،  بِّـنَي  حُمِ وأَلْوِلَياِئـَك  َلـَك، 
وُمْبِغِضـنَي،  ُمَعاِنِديـَن  َأْعَداِئـَك  ِميـعِ  وجِلَ
لإلمـام  السـجادية  الصحيفـة  آِمـنَي( 

ص120.  :-  Q  - العابديـن  زيـن 
أبنائـه  تربيـة  عـن  مسـؤول  األب  إن 
عـني  قـّرة  ليكونـوا  صاحلـة  تربيـة 
أهـل  أئمـة  وكان  مسـتقبله،  يف  لـه 
يعنـون بهـذه اجلهـة ويولونهـا   )K(البيـت
أمـري  اإلمـام  يقـول  االهتمـام،  مـن  املزيـد 
 :)Q(احلسـن اإلمـام  لولـده   )Q(املؤمنـني
كّلـي  وجدتـك  بـل  بعضـي  )وجدُتـك 

قال أمير المؤمنين )(:)إني ال أحثكم على طاعة اهلل إال وأسبقكم إليها وال أنهاكم عن معصية اهلل إال وأنتهي قبلكم عنها(.

األسرة اخللية األوىل للمجتمع: ج3
أصابـين  أصابـك  لـو  شـيئًا  كأن  حتـى 
فعنانـي  أتانـي،  أتـاك  لـو  املـوت  وكأن 
نفسـي..(  أمـر  مـن  يعنيـين  مـا  أمـرك  مـن 
احلرانـي:  شـعبة  البـن  العقـول  حتـف 

ص68.
هـو  بـل  األب  مـن  بعضـًا  ليـس  الولـد  إن 
فعليـه  وكيانـه،  وجـوده  حيكـي  نفسـه 
يف  يعـين  وأن  الرتبويـة،  بشـؤونه  يهتـم  أن 
وزينـًا  فخـرًا  ليكـون  وكمالـه  تهذيبـه، 
يعـن  ومل  تربيتـه،  أهمـل  إذا  أمـا  لـه، 

عليـه.. ووبـااًل  نقمـة  يغـدو  بشـؤونه 
مسـؤوليات  بعـض  إىل  يلـي  فيمـا  ونعـرض 

األب: 
ُيعنـى  أن  األب  علـى  باألبنـاء:  العنايـة  1ـ 
املزيـد  يوليهـم  وأن  بأبنائـه،  العنايـة  أشـد 
العطـف  عليهـم  ويغـدق  اهتمامـه  مـن 
أمـام  بتكرميهـم  ويقـوم  واحلنـان، 
بنـاء  يف  الفعـال  أثـره  لذلـك  فـإن  الغـري 
شـخصيتهم  وازدهـار  الرتبـوي،  كيانهـم 
األسـاس  هـذا  وعلـى  الفكـري  ومنوهـم 
)O( يرعـى سـبطيه  النـيب  اخلـاّلق كان 
فـكان  واحلسـني،  احلسـن  ورحيانتيـه 
مـن  رحيانتـاّي  )هـذان  ويقـول:  حيملهمـا 
حبـار  فليحبهمـا..(  أحبـين  مـن  الدنيـا، 
وكان  ج37، ص75،   للمجلسـي:  األنـوار 
العاملـني  نسـاء  سـيدة  لبضعتـه   )O( يقـول 
ابـين،  )ادعـي   :)P( الزهـــــــــراء  فاطمـة 
ويضمهمـا(  فيشـمهما  إليـه  بهمـا  فتأتـي 
عسـاكر:  البـن  دمشـق  مدينـة  تاريـخ 

ص153. ج14، 
أن  لـألب  وينبغـي  بينهـم:  املسـاواة  2ـ 
ويسـاوي  باحلـب  أوالده  مجيـع  يغمـر 
والرعايـة،  والعطـف  باحلنـان،  بينهـم 
وحرمـان  بذلـك،  بعضهـم  اختصـاص  فـإن 
العقـد  إىل  يـؤدي  ممـا  منـه  الباقـني 
ونشـوب  واحلفيظـة،  والغـرية  النفسـية، 
كمـا  نفوسـهم،  يف  االنفعاليـة  الثـورات 
بأمـراض  لإلصابـة  عرضـة  جتعلهـم 

خطـرية. عصبيـة 
يوسـف  قصـة  الكريـم  القـرآن  وحكـى 
علـى  ومّيـزه   ،Qيعقـوب أبـوه  آثـره  حينمـا 
الكيـد  علـى  رأيهـم  فأمجـع  أبنائـه  بقيـة 
َوَجـاُءوا   ( اجلـب،  غيابـة  يف  فألقـوه  لـه، 
يوسـف:  سـورة  َيْبُكـوَن(  ِعَشـاًء  َأَباُهـْم 
ـْت  آيـة16، فحـزن عليـه يعقـوب Q )َواْبَيضَّ
سـورة  َكِظيـٌم(  َفُهـَو  ـْزِن  احْلُ ِمـَن  َعْيَنـاُه 
الكـربى  احملنـة  وهـذه  يوسـف:آية84، 
األثـرة،  نتيجـة  كانـت  دهمتـه  الـيت 
أثـر  وقـد  أخوتـه،  علـى  ليوسـف  وتقدميـه 
بـني  )اعدلـوا  قـال:  أنـه   )O(النـيب عـن 
أن  حتبـون  كمـا  السـر،  يف  أوالدكـم 
مـكارم  واللطـف(  الـرب  يف  بينكـم  يعـدل 

ص220. الطربسـي:  للشـيخ  األخـالق 
يغمـر  أن  األب  علـى  الـود:  إشـاعة  3ـ 
بـني  ويشـيع  والعطـف،  بالـود  بيتـه 
يقابـل  وأن  واحلنـان،  احلـب  أهلـه 
ويوفـر  باإلحسـان،  زوجتـه  خصـوص 
ـ  ذلـك  فـإن  إليـه  حتتـاج  مـا  هلـا 
الـيت  الطبيعيـة  حقوقهـا  مـن  ـ  أواًل 

هلل  ا فرضهـا
الرتبيـة  علـى  يبعـث  أنـه  ـ  وثانيـًا  ـ 
وازدهـار  للطفـل  الصحيحـة 
مـن  جـو  يف  يعيـش  ألنـه  شـخصيته، 
وحـث  واالسـتقرار...  والدعـة  احلـب 
اإلسـالم علـى مراعـاة الزوجـة، يقـول 
)O(:)خريكـم  األعظـم  الرســـــــــول 
خيــــــركم  وأنـا  ألهلــــه،  خريكــــــم 
للحـر  الشيعــــــــــــة  وسـائل  ألهلـي( 
 :)O(وقـال ج20، ص171،  العاملـي: 
)عيـال الرجـل أسـراؤه، وأحـب العبـاد 
صنيعـًا  أحسـنهم  وجـل  عـز  اهلل  إىل 
الفقيـه  حيضـره  ال  مـن  أسـرائه(  إىل 

ص555. ج3،  الصـدوق:  للشـيخ 
واألب  القـول:  فحـش  اجتنـاب  4ـ 
مسـؤول  فهـو  األسـرة  عميـد  باعتبـاره 
الرتبـوي  الكيـان  إقامـة  عـن 
فحـش  جيتنـب  أن  وعليـه  فيهـا، 
مـا  وكل  الـكالم،  وبـذاءة  القـول، 
يقيـم  وإن  العامـة،  بـاآلداب  خيـل 
وجينـب  والطهـارة،  العفـة  بيتـه  يف 
فـإن  القـول  وسـيئ  املنكـر  أهلـه 
أعمـاق  إىل  تنفـذ  وسـريته  كالمـه 
سـريته  فيهـا  وتنطبـع  أبنائـه،  قلـوب 

. خالقـه أ و
سـليمة،  نشـأة  ينشـأ  ال  الطفـل  إن 
املنكـر،  يفعـالن  أبويـه  يشـاهد  وهـو 
الـذي  األب  وإن  اإلثـم،  ويقرتفـان 
يكـذب ويطلـب مـن طفلـه أن يكـون 
لقولـه، وإمنـا  صادقـًا فإنـه ال ينصـاع 
يتبـع عملـه وسـريته ... علـى األب إذا 
لـه  قـّرة عـني  أبنـاءه أن يكونـوا  أراد 
علـى  يطبـق  أن  فعليـه  مسـتقبله  يف 
وأن  الكرميـة  الصفـات  حياتـه  واقـع 
قـدوة  ليكـون  طيبـة  سـرية  يسـري 
توجـد  كمـا  وغريهـم.  ألهلـه  حسـنة 
الـيت  تلـك  مـن  أكثـر  مسـؤليات 
األطفـال  كتأديـب  لـألب  ذكرناهـا 
احلـرام،  تنـاول  عـن  وابعادهـم   ،
تتمـة  وللـكالم   . سـلوكهم  ومراقبـة 

تعـاىل. اهلل  شـاء  إن 
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:)Q( يف بيت شعيب ) Q ( موسى
 Q الــكالم يف قصــة موســى  زال  ال 

.....Q شــعيٍب  وابنــيَتْ 
إىل  بســرعة  الفتاتــني  رجــوع 
عليــه  اعتادتــا  مــا  خــالف  أبيهمــا 
فقصتــا  اســتغرابه  أثــار  يــوم  كل 
الــذي  الشــهم  الشــاب  قصــة  عليــه 
بعــث  لــذا  مقابــل؛  بــال  ســاعدهما 
فجــاءت  لتســتدعيه،  ابنتيــه  إحــدى 
احليــاء  ملؤهــا  خبطــوات  ختطــو 
وصــف،  مــن  أمجلــه  مــا  والعفــة، 
مل  حيائهــا  شــدة  مــن  فكأنهــا 
علــى  بــل  قدميهــا  علــى  متــِش 
)اســتحياء(  وجــاءت كلمــة   ! حيائهــا 
وقيــل  للتفخيــم،  التنكــري  بصيغــة 
عــن  عادلــة  متشــي  كانــت  إنهــا 
الكريــم:  القــرآن  يقــول  الطريــق، 
َعَلــى  ِشــي  مَتْ ِإْحَداُهَمــا  )َفَجاَءْتــُه 
آيــة25،  القصــص:  ســورة  اْســِتْحَياٍء( 
أّنهــا  بوضــوح  علــــيها  يبــدو  كان  
شــاب  مــع  الــكالم  مــن  تســتحي 
للحديــث  الظــروف  اضطرتهــا  غريــب 
يف  معرضــة  فكانــت  مرتــني؛  معــه 
حــرة  كل  تفعــل  كمــا  الــكالم 
الــكالم  تــزد  ومل  باحليــاء  تتصــف 
ِإنَّ  َقاَلــْت   ..( واحــدة:  مجلــة  علــى 
َمــا  َأْجــَر  ِلَيْجِزَيــَك  َيْدُعــوَك  َأِبــي 
القصــص:  ســورة   ) َلَنــا..  َســَقْيَت 

  .25 آيــة 
َســَقْيَت  َمــا  َأْجــَر  )ِلَيْجِزَيــَك  مجلــة 
يف  يــرتدد   )Q(موســى جعلــت  َلَنــا( 
ألنــه  ذلــك  وكــره  معهــا  الذهــاب 
علــى  أجــرًا  يتّلقــى  أن  حيــب  ال 
الشــهامة  بدافــع  بــه  قــام  معــروف 
فكــر  ولكنــه  لألجــر،  وطلبــًا 
جائــع  غريــب   وهــو  وضعــه  يف 
مــأوى،  فيهــا  لــه  ليــس  بلــدة  ويف 

يريــد  الــذي  الرجــل  هــذا  أن  والبــد 
 - خدمــة  لــه  قــّدم  مــن  جمــازاة 
رجــل  أنــه  البــد   - صغــرية  ولــو 

وكريــم. منصــف 
ويف الطريــق إىل البيــت كانــت الفتــاة 
اهلــواء  وكان  موســى،  أمــام  تســري 
انكشــف  ورمّبــا  ثيابهــا  حيــّرك 
ملــا  موســى  ولكــن  عنهــا،  ثوبهــا 
طلــب  وحيــاء  عفــة  مــن  عنــده 
يســري  وأن  خلفــه  متشــي  أن  منهــا 
وصــال  مــا  فــإذا  أمامهــا،  هــو 
وختــربه  تدلــه  طــرق  مفــرتق  إىل 
تقــول  ميضــي،  طريــق  أي  مــن 
)وجهيــين  هلــا:  قــال  أنــه  الروايــات 
فإّنــا  خلفــي  وامشــي  الطريــق  إىل 
أعجــاز  يف  ننظــر  ال  يعقــوب  بــين 
للمجلســي:  األنــوار  حبــار  النســاء( 

ص41. ج13، 
تضيــع  ال  املعــروف  صنائــع  وألن 
الصغــري  العمــل  فــإن  اهلل،  عنــد 
فتــح   )Q( موســى  بــه  قــام  الــذي 
عاملــًا  لــه  وهيــأ  جديــدًا،  فصــاًل  لــه 
املاديــة  الــربكات  مــن  عجيبــًا 
بيــت  يف  ضيفــًا  وأدخلــه  واملعنويــة، 
منــزل  تعــاىل،  اهلل  أنبيــاء  مــن  نــيب 
يســطع  الــذي  املنــزل   )Q( شــعيب 
خــالل  ومــن  النبــّوة،  نــور  منــه 
عــرف  بينهمــا  دار  الــذي  احلــوار 
موســى  قصــة   -Q- شــعيب  النــيب 
مديــن،  إىل  أوصلــه  الــذي  ومــا 
الصــدد:  هــذا  يف  القــرآن  يقــول 
اْلَقَصــَص  َعَلْيــِه  َوَقــصَّ  َجــاَءُه  ــا  )َفَلمَّ
اْلَقــْوِم  ِمــْن  ــْوَت  جَنَ ــْف  خَتَ ال  َقــاَل 
آيــة25،  القصــص:  ســورة   ) امِلِــنيَ الظَّ
ســيطرة  عــن  بعيــدة  فأرضنــا 
تصــل  وال  وســطوتهم  الظاملــني 
وال  تقلــق  فــال  إلينــا،  أيديهــم 

مــكان  يف  فأنــت  بالوحشــة،  تشــعر 
. آمــن 

احلياء ال يأتي إال خبري:
وأمانتــه  وعفتــه   -Q- موســى  قــوة 
شــعيب  ابنــيت  إحــدى  نظــر  لفتــت 
ُينّحــي  وهــو  قوتــه  الحظــت  ؛   -Q-
القربــة  وميــأل  البئــر  عــن  الرعــاء 
حبــق  ويطالــب  وحــده  الثقيلــة 
فقــد  أمانتــه   وأّمــا  املظلــوم، 
ســارت  أن  منــذ  هلــا  اّتضحــت 
فطلــب  أبيهــا،  بيــت  إىل  أمامــه 
لئــال  ويتقدمهــا،  تتأخــر  أن  منهــا 
بــادرت  لــذا  ثيابهــا  الريــح  تضــرب 
موجــزة:  وبعبــارة  بالقــول  أباهــا 
)َقاَلــْت  تســتأجره  أن  أقــرتح  إّنــين 
اْســَتْأِجْرُه  َأَبــِت  َيــا  ِإْحَداُهَمــا 
اْلَقــِويُّ  اْســَتْأَجْرَت  َمــْن   َ َخــريْ ِإنَّ 
.26 آيــة  القصــص:  ســورة   ) اأَلِمــنيُ

يف  ترّبــت  الــيت  البنــت  هــذه 
ببســاطة،  حتّدثــت  الّنبــوة  حجــر 
وبأقــل  واصطنــاع  تكلــف  وبــال 
مينعهــا  مل  احليــاء  إن  العبــارات، 
ذكيــًا  اقرتاحــا  تقــرتح  أن  مــن 
عائلتهــا،  ومصلحــة  مصلحتهــا  فيــه 
يكــون  املــوارد  بعــض  يف  فاحليــاء 
 :Q علــي  اإلمــام  فعــن  ؛  ســلبيًا 
ميــزان  الــرزق(  مينــع  )احليــاء 
الريشــهري:  حممــــــــــــــــــــد  احلكمــة 
ابنــة  تتكلــم  مل  فلــو  ج1،ص718،  
ملــا  املناســب  الوقــت  يف   )Q( شــعيب 
أنبيــاء  مــن  نــيب  بــزوج  حظيــت 

. العــزم  أولــي 
اقــرتاح  علــى   )Q( شــعيب  وافــق 
)َقــاَل  موســى:  إىل  وتوجــه  ابنتــه، 
ِإْحــَدى  ُأنِكَحــَك  َأْن  ُأِريــُد  ِإنِّــي 
َتْأُجَرِنــي  َأْن  َعَلــى  َهاَتــنْيِ  اْبَنــيَتَّ 
َعْشــرًا  َأمْتَْمــَت  َفــِإْن  ِحَجــٍج  مَثَاِنَيــَة 

مل أكّف أبدًا عن تعظيم العلامء وإجالهلم: 

قال أمير المؤمنين )إني طلقت الدنيا ثالثا ال رجعة لي فيها وألقيت حبلها على غاربها(.قال أمير المؤمنين )(:)إني آمركم باالستعداد واالستكثار من الزاد ليوم تقدمون على ما تقدمون وتندمون على ما تخلفون وتجزون بما كنتم تسلفون(.

َأُشــقَّ  َأْن  ُأِريــُد  َوَمــا  ِعْنــِدَك  َفِمــْن 
ِمــْن  اهللَُّ  َشــاَء  ِإْن  َســَتِجُدِني  َعَلْيــَك 
آيــة27. القصــص:  ســورة   ) ــنيَ احِلِ الصَّ
عــن  تعــرب  الــيت  البســاطة  وبهــذه 
أصبــح  والقناعــة،  والتواضــع  اإلميــان 
فليــس  لشــعيب،  صهــرًا   )Q( موســى 
شــخصًا  األب  جيــد  عندمــا  معيبــًا 
عليــه  يقــرتح  أن  وجديــرًا   الئقــًا 

ابنتــه. مــن  الــزواج 

واملؤثــرة  اجلميلــة  القصــة  هــذه  مــن 
أهمهــا  كثــرية،  دروســًا  نســتخلص 
الظــروف  اضطرتهــا  إذا  املــرأة  إن 
مــع  اختــالط  فيــه  جبــّو  للعمــل 
أن  ميكنهــا  األجانــب  الرجــال 
وعفّتهــا،  حيائهــا  علــى  حتافــظ 
وســائر  ومشــيتها  كالمهــا  وتراقــب 
وال  الغربــاء،  تزاحــم  فــال  تصرفاتهــا، 
تتكلــم  بــل  الــكالم  معهــم  تطيــل 

بالغــرض  يفــي  ومبــا  باختصــار 
وإحيــاءات  ميوعــة  دون  ومــن 
القــرآن:  يقــول  وكمــا  باطلــة 
َفَيْطَمــَع  ِباْلَقــْوِل  َضْعــَن  خَتْ )َفــال 

َمــَرٌض..( َقْلِبــِه  يِف  الَّــِذي 
 ،32 آيــة  األحــزاب:  ســورة    
بقصصــه  القــرآن  يعلمنــا  هكــذا 
وكمــا  والعــرب،  بالــدروس  املليئــة 
وصفهــا اهلل تعــاىل: ) َلَقــْد َكاَن يِف 
 ) اأَلْلَبــاِب  أُلْوِلــي  ِعــرْبٌَة  َقَصِصِهــْم 

.111 آيــة  يوســف:  ســورة 

العلمــي،  املقــام  هــذا  بلغــَت  ِبَ   :  )D( البهبهانــي  الوحيــُد  املفضــال  والعــامل  اجلليــل  الشــيُخ  ُســِئل    
اآلخريــن؟ مــن  واإلذعــان،  والشــرف،  والعــزة، 

العلمــاء  مســتوى  يف  نفســي  أعــدُّ  وال  أبــدًا،  شــيئًا  نفســي  أعتــرب  ال  أنــا  اجلــواب:  يف  فكتــب    
تعظيــم  عــن  أبــدًا  أكــّف  مل  أنــين  وهــو  املقــام،  هــذا  إىل  أوصلــين  الــذي  ولعــل  املوجوديــن.. 
اســتطعت  مــا  وقــت  أي  يف  الدراســة  أتــرك  مل  وأنــي  باخلــري..  أمسائهــم  وذكــر  وإجالهلــم،  العلمــاء 

األعمــال. ســائر  علــى  دائمــًا  أقدمهــا  وكنــت  ذلــك، 
احلكمــة  ميــزان  أمتــه(  علــى  النــيب  كفضــل  غــريه  علــى  العــامل  )فضــل   :)O( اهلل  رســول  قــال 

ص2088. ج3،  الريشــهري:  حممــد 
عــامل  يف  والزهــد  والتقــى،  الــورع  إىل  علمــه  دعــاه  مــن  العــامل  )إمنــا   :)Q( علــي  اإلمــام  وعــن 

ص2088. ج3،  الريشــهري:  حممــد  احلكمــة  ميــزان  املــأوى(  جبنــة  والتولــه  الفنــاء، 
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قال أمير المؤمنين )(:إني أخاف عليكم كل مذلق اللسان منافق الجنان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون(.

كان هناك ساقٍٍ امسه حممد، يبيع املاء للناس وهو يتجول جبرته الطينية يف األسواق، 
وقد أحبه كل الناس حلسن خلقه ولنظافته... ذات يوم مسع امللك بهذا الساقي فقال 

لوزيره: اذهب وأحضر لي حممدا الساقي.
ذهب الوزير ليبحث عنه يف األسواق إىل أن وجده وأتى به إىل امللك، قال امللك حملمد: 
من اليوم فصاعدًا ال عمل لك خارج هذا القصر، ستعمل هنا يف قصري تسقي ضيويف 

وجتلس جبانيب حتكي لي طرائفك اليت اشتهرت بها.. قال حممد: 
السمع والطاعة. عاد حممد إىل زوجته يبشرها باخلرب السعيد وبالغنى القادم. 

ويف الغد لبس حممد أحسن ما عنده وغسل جرته وقصد قصر امللك، دخل الديوان الذي 
امللك  ينتهي جيلس جبانب  املاء عليهم، وكان حني  بتوزيع  بالضيوف وبدأ  كان مليئا 
ليحكي له احلكايات والطرائف املضحكة، ويف نهاية اليوم يقبض مثن تعبه ويغادر 
إىل بيته. بقي احلال على ما هو عليه مدة من الزمن، إىل أن جاء يوم شعر فيه الوزير 
بالغرية من حممد، بسبب املكانة اليت احتلها من قلب امللك، ويف الغد حني كان الساقي 
عائدا إىل بيته تبعه الوزير وقال له: يا حممد إن امللك يشتكي من رائحة فمك الكريهة. 
تفاجأ الساقي وسأله: وماذا أفعل حتى ال أؤديه برائحة فمي؟ فقال الوزير: عليك أن تضع 

لثاما حول فمك عندما تأتي إىل القصر. 
قال حممد: حسنا سأفعل، عندما أشرق الصباح وضع الساقي لثاما حول فمه ومحل 
جرته واجته إىل القصر كعادته. فاستغرب امللك منه ذلك لكنه مل يعلق عليه، بل سأل 
قطعت  أخربتك  إن  يا سيدي  أخاف  الوزير:  فقال  للثام،  وزيره عن سبب وضع حممد 

رأسي، فقال امللك: لك مين األمان فقل ما عندك.
قال الوزير: لقد اشتكى حممد الساقي من رائحة فمك الكريهة يا سيدي.

أرعد امللك وأربد وذهب عند زوجته فأخربها باخلرب، قالت: من سولت له نفسه قول هذا 
غدا يقطع رأسه ويكون عربة لكل من سولت له نفسه االنتقاص منك. قال هلا: ونعم 

الرأي. 
ويف الغد استدعى امللك اجلالد وقال له: من رأيته خرج من باب قصري حامال باقة من 

الورد فاقطع رأسه. 
وحضر الساقي كعادته يف الصباح وقام بتوزيع املاء وحني حانت حلظة ذهابه أعطاه 
امللك باقة من الورد هدية له، وعندما هم باخلروج التقى الساقي بالوزير فقال له الوزير: 

من أعطاك هذه الورود؟ قال حممد: امللك. 
فقال له: أعطين إياه أنا أحق به منك، فأعطاه الساقي الباقة وانصرف، وعندما خرج 

الوزير رآه اجلالد حامال لباقة الورد فقطع رأسه. 
ويف الغد حضر الساقي كعادته دائما ملثما حامال جرته وبدأ بتوزيع املاء على احلاضرين، 

استغرب امللك رؤيته لظنه أنه ميت، فنادى عليه وسأله: ما حكايتك مع هذا اللثام؟ 
قال حممد: لقد أخربني وزيرك يا سيدي أنك تشتكي من رائحة فمي الكريهة وأمرني 

بوضع لثام على فمي كي ال تتأدى.
سأله مرة أخرى: وباقة الورد اليت أعطيتك؟ 

قال حممد: أخذها الوزير فقد قال أنه هو أحق بها مين. 
فابتسم امللك وقال حقا هو أحق بها منك، وحسن النية مع الضغينة ال تلتقيان.

عندما تكون نقيًا من الداخل، مينحك اهلل نورًا من حيث ال تعلم، حيبك الناس من حيث 
يتمنى اخلري  الطيبة هو من  النية  تعلم، صاحب  تعلم، وتأتيك مطالبك من حيث ال  ال 
من  ينقص  لن  وِغناهم  من سعادتك،  تؤخذ  لن  اآلخرين  استثناء، فسعادة  دون  للجميع 

رزقك، وصحتهم لن تسلبك عافيتك، واجتماعاتهم بأحبتهم لن يفقدك أحبابك.
دائما كن الشخص الذي ميتلك النية الطيبة. 




