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قال أمير المؤمنين : )إنك لن تلج الجنة حتى تزدجر عن غيك وتنتهي، وترتدع عن معاصيك وترعوى(. قال أمير المؤمنين : )إنك إن اشتغلت بقضاء النوافل عن أداء الفرائض فلن يقوم فضل تكسبه بفرض تضيعه(.

عن  سلمة،  بن  مّحاد  عن 
قال:  أنس  عن  الطويل،  محيد 
يوسف  بن  احلجاج  سألني 
وحديث  عائشة،  حديث  عن 
بيت  يف  رأت  التي  القدر 
 O  ( اهلل  رسول  بنت  فاطمة 
قلت:  بيدها،  حتركها  وهي   )
دخلت  األمري  اهلل  أصلح  نعم 
وهي   )P(فاطمة عىل  عائشة 
 )L(واحلسني للحسن  تعمل 
يف  وشحم  ولبن  بدقيق  حريرة 
يغيل  النار  عىل  والقدر  قدر، 
ك ما يف القدر  وفاطمة )P( حترِّ
النار  عىل  والقدر  بإصبعها، 
صوت  حكاية   : يبقبق)البقبقة 
القدر يف غليانه)تاج العروس : 6 / 

.) 297
فزعة  عائشة  فخرجت    
عىل  دخلت  حتى  مذعورة، 
رأيت  إين  أبه،  يا  فقالت:  أبيها  
عجيبًا  أمراً  الزهراء  فاطمة  من 
يف  تعمل  وهي  رأيتها  ]عجبا[، 
يغيل،  النار  عىل  والقدر  القدر، 

وهي حترك ما يف القدر بيدها!
فإن  اكتمي،   ! بنية  يا  فقال هلا:   

هذا أمر عظيم.
)O(، فصعد  اهلل  فبلغ رسول 
عليه،  وأثنى  اهلل  ومحد  املنرب، 
يستعظمون  الناس  إن  قال:  ثم 
من  رأوا  ما  ويستكثرون 
بعثني  والذي  والنار،  القدر 
بالنبوة،  واصطفاين  بالرسالة، 
عىل  النار  تعاىل  اهلل  حرم  لقد 
وشعرها،  ودمها،  فاطمة،  حلم 
وفطم  ]وعظمها[  وعصبها، 
إن  وشيعتها.  ذريتها  النار  من 
من نسل فاطمة من تطيعه النار، 
والنجوم،  والقمر،  والشمس، 
بني  اجلن  وترضب  واجلبال، 
إليه  وتوايف  بالسيف،  يديه 
إليه  وتسلم  بعهودها،  األنبياء 
عليه  وتنزل  كنوزها،  األرض 
 . فيها  ما  بركات  السامء  من 
الويل ملن شك يف فضل فاطمة.
]لعن اهلل من يبغضها[ لعن اهلل 
يرض  ومل  بعلها،  يبغض  من 
يوم  لفاطمة  إن  ولدها.  بإمامة 
القيامة موقفا، ولشيعتها موقفا. 
فتكسى،  تدعى  فاطمة  وإن 
كل  رغم  عىل  فتشفع،  وتشفع 

راغم )العوامل : 1 / 198( .

)P( في تسمية الزهراء 
بالمحدَّثة

   عن زيد بن عيل قال : )سمعت 
إنام  يقول:   )Q( اهلل  عبد  أبا 
ألن  ثة  حمدَّ فاطمة  سّميت 
السامء  من  هتبط  كانت  املالئكة 
بنت  مريم  تنادي  كام  فتنادهيا 
عمران، فتقول : يا فاطمة إن اهلل 
واصطفاِك  وطهرِك  اصطفاِك 
عىل نساء العاملني، يا مريم اقنتي 
مع  واركعي  واسجدي  لربك 
الراكعني، فتحّدثهم وحيّدثوهنا، 
أليست  ليلة:  ذات  هلم  فقالت 
لة عىل نساء العاملني مريم  امُلفضَّ
بنت عمران ؟ فقالوا : إنَّ مريم 
وإنَّ  عاملها،  نساء  سيدة  كانت 
اهلل عز وجل جعلِك سيدة نساء 
نساء  وسيدة  وعاملها،  عاملِك 
الرشائع:  علل  واآلخرين(  األولني 

182 ح 1 باب 146 .

)P(حديث القدر في بيت فاطمة
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قال أمير المؤمنين :)إنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك فاتق اهلل وأجمل في الطلب(. قال أمير المؤمنين : )إنك في سبيل من كان قبلك فاجعل جدك الخرتك وال تكترث بعمل الدنيا(.

آداب الوضوء: 
إىل  متوجهًا  واجللوس  البسملة  األول: 
ويقول  اليمني  عىل  اإلناء  ووضع  القبلة 
الذي جعل  املاء: )احلمد هلل  إىل  نظر  إذا 

املاء طهورًا ومل جيعله نجسًا(. 
قائاًل:  الزندين  إىل  اليدين  غسل  الثاين: 
من  اجعلني  اللهم  وباهلل  اهلل  )بسم 

التوابني واجعلني من املتطهرين(.
)اللهم  قائاًل:  يتمضمض  أن  الثالث:  
لساين  وأطلق  ألقاك  يوم  حّجتي  لقنّي 

بذكرك(.
ال  )اللهم  قائاًل:  يستنشق  أن  الرابع: 
يشم  ممن  واجعلني  اجلنّة  ريح  حترمني 

رحيها وروحها وطّيبها(.
الوجه:  غسل  عند  يقول  أن  اخلامس: 
الوجوه  تسود  يوم  وجهي  بّيض  )اللهم 

وال تسّود وجهي يوم تبيض الوجوه(.
اليد  غسل  عند  يقول  أن  السادس: 
بيميني  كتايب  أعطني  )اللهم  اليمنى: 
وحاسبني  بيساري  اجلنان  يف  واخللد 

5- إباحة املاء، فال يصح الوضوء باملاء 
املغصوب.

6- عدم املانع من استعامل املاء، ملرض 
يترضر معه باستعامله.

به  متعبدًا  الفعل  يقصد  بأن  النية،   -7
بإضافته إىل اهلل تعاىل إضافة تذللية.

واملسح  للغسل  املتويضء  مبارشة   -8
إذا أمكنه ذلك.

بني  العريف  التتابع  وهي  املواالة:   -9
أفعال الوضوء.

10- الرتتيب بني أعضاء الوضوء، بأن 
ثم  اليمنى  اليد  ثم  أوالً  الوجه  يغسل 

اليرسى، ثم مسح الرأس ثم الرجلني.
واجبات الوضوء :

1- غسل الوجه: جيب غسل الوجه من 
منبت الشعر أعىل اجلبهة إىل هناية الذقن 
األصبع  عليه  اشتملت  وما  طوالً، 
واألحوط  عرضًا،  واإلهبام  الوسطى 
لزومًا االبتداء بأعىل الوجه إىل األسفل 
حد  يف  النابت  والشعر  عرفًا،  فاألسفل 
غسل  فيكفي  كثيفًا،  كان  إن  الوجه 
غسله  فيجب  خفيفًا  كان  وإن  ظاهره، 

مع البرشة.

غسلها  جيب  اليمنى:  اليد  غسل   -2
ابتداء  األصابع  أطراف  إىل  املرفق  من 
عرفا،  فاألسفل  األسفل  ثم  املرفق  من 
الذراع  عظمي  جممع  هو  واملرفق 
والعضد، وجيب غسله مع اليد، وجيب 
البرشة  مع  اليد  يف  النابت  الشعر  غسل 

حتى الغليظ منه عىل األحوط وجوبًا.
ما  نحو  عىل  اليرسى:  اليد  غسل   -3

تقدم يف غسل اليد اليمنى متامًا.
4- مسح مقّدم الرأس: أي ذلك اجلزء 
اجلبهة  فوق  يكون  الذي  الرأس  من 
الرأس،  يف  إالرتفاع  منتهى  إىل  ويمتد 
اليد،  رطوبة  من  بقي  بام  املسح  ويكون 
وال يصح املسح بامء جديد، ويكفي يف 
املسح املسمى طوالً وعرضًا، واألحوط 
ثالثة  قدر  العرض  يكون  أن  استحبابًا 
أصبع،  قدر  والطول  مضمومة  أصابع 
ويشرتط أن ال يكون عىل الرأس رطوبة 

ظاهرة.
اليمنى:  القدم  ظاهر  عىل  املسح   -5
إىل  األصابع  أطراف  من  طوالً  وحّده 
بني  املفصل  هو  والكعب  ـ  الكعبني 
الساق والقدم ـ،وعرضًا بام يصدق معه 

ولكنه  نفسه،  يف  مستحب  الوضوء 
األعامل،  أو  العبادات  من  لغريه  جيب 

وموارد وجوب الوضوء:
وكذا  واملستحبة  الواجبة  الصالة   -1

أجزاؤها املنسية عدا صالة امليت.
كان  ما  )وهو  الواجب  الطواف   -2
أو  واجبني  عمرة  أو  حج  من  جزًء 

مستحبني(.
3- مس كتابة القرآن.

أسامئه  وسائر  اجلاللة  اسم  مس   -4
وصفاته عىل األحوط وجوبًا.

رشائط الوضوء:
يصح  فال  الوضوء،  ماء  طهارة   -1

الوضوء باملاء املتنجس.
يصح  فال  الوضوء،  ماء  إطالق   -2

الوضوء باملاء املضاف كامء الورد.
نظيفًا،  يكون  أن  وجوبًا  األحوط   -3
العرفية  بالقذارات  متغري  غري  أي: 
الدواب  وأبوال  الطاهرة،  كامليتة 

والقيح.
4- طهارة أعضاء الوضوء.

غسله  عند  ويقول  يسريًا(،  حسابًا 
كتايب  تعطني  ال  )اللهم  اليرسى: 
وال  ظهري  وراء  من  وال  بشاميل 
جتعلها مغلولة إىل عنقي وأعوذ بك 

من مقطعات النريان(.
رأسه:  مسح  عند  يقول  أن  السابع: 
وبركاتك  برمحتك  غّشني  )اللهم 

وعفوك ومغفرتك(.
يقول عند مسح رجليه:  أن  الثامن: 
)اللهم ثّبت َقَدَميَّ عىل الرصاط يوم 
فيام  سعيي  واجعل  األقدام  فيه  تزّل 

يرضيك عني(.
الوضوء  من  الفراغ  عند  التاسع: 
متام  أسألك  إين  )اللهم  تقول: 
ومتام  الصالة  ومتام  الوضوء 
أيضًا:  وتقول  واجلنة(،  رضوانك 
ذلك  بعد  العاملني(،  رب  هلل  )احلمد 
وآية  مرات  ثالث  القدر  سورة  تقرأ 

الكريس مرة واحدة.

املسح ولو كان بمقدار أصبع، وال جيزي 
إىل  املاء  وصول  من  يمنع  ما  عىل  املسح 
أن  وجيب  اجلورب،  أو  كاحلذاء  البرشة 
يكون املسح بالرطوبة الباقية يف اليد كام 
تقدم يف مسح الرأس، واألوىل أن يكون 
املسح باليد اليمنى، وإن كان جيوز املسح 

باليد اليرسى أيضًا.
اليرسى:  القدم  ظاهر  عىل  املسح   -6
عىل نحو ما تقدم يف مسح الرجل اليمنى 
باليد  املسح  يكون  أن  واألوىل  متامًا، 
باليد  املسح  جيوز  كان  وإن  اليرسى، 

اليمنى أيضًا.
مبطالت الوضوء:

1- خروج البول.
2- خروج الغائط.

3- خروج الريح من الدبر.
4- النوم الغالب عىل السمع، ويلحق به 

كل ما يذهب العقل كاجلنون واإلغامء.
5- االستحاضة عىل تفصيل.

6- اجلنابة.
مستحبات الوضوء وآدابه:

1- التسمية قبل الوضوء.
مرة  الزندين  من  اليدين  غسل   -2
ومرتني؛  والبول،  النوم  حلدث  واحدة؛ 

حلدث الغائط.
3- املضمضة ثالث مرات.

4- االستنشاق ثالث مرات.
الرجل بظاهر ذراعيه يف غسل  يبدأ   -5

اليدين، واملرأة تبدأ بالباطن.
6- الدعاء باملأثور وهو كام يأيت.

الوضوء
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى

 السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(



89

آن
لقر

ر ا
سي

تف

آن
لقر

ر ا
سي

تف
قال أمير المؤمنين :)إنك لن تلقى اهلل سبحانه وتعالى بعمل أضر عليك من حب الدنيا(. قال أمير المؤمنين :)إنك لن تدرك من ربك ما تحب إال بالصبر عما تشتهي(.

ِعنَْدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَسانًا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ
ُأفٍّ  هَلاَُم  َتُقْل  َفال  ا  ِكالُهَ َأْو  ا  َأَحُدُهَ اْلِكرَبَ 
ا َوُقْل هَلاَُم َقْوالً َكِرياًم* َواْخِفْض  َوال َتنَْهْرُهَ
بِّ اْرمَحُْهاَم  مْحَِة َوُقْل رَّ لِّ ِمْن الرَّ هَلاَُم َجنَاَح الذُّ
َيايِن َصِغريًا( سورة اإلرساء: آية24-23.  َكاَم َربَّ
وعن أيب واّلد احلنّاط قال: )سألت أبا عبد 
وجل:  عز  اهلل  قول  عن   )Q(الصادق اهلل 
)َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا( سورة البقرة: آية83، 
ما هذا اإلحسان فقال: اإلحسان أن حتسن 
يسأالك  أن  تكلفهام  ال  وأن  صحبتهام 
مستغنيني،  كانا  وإن  إليه  حيتاجان  مما  شيئًا 
اْلرِبَّ  َتنَاُلوا  )َلْن  اهلل عز وجل:  يقول  أليس 
َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِبُّوَن(. سورة آل عمران: 
 :)Q(اهلل عبد  أبو  قال  ثم  قال:  آية92، 
َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك  ا  وأما قول اهلل عز وجل: )إِمَّ
ُأفٍّ  هَلاَُم  َتُقْل  َفال  ا  ِكالُهَ َأْو  ا  َأَحُدُهَ اْلِكرَبَ 
إن  آية23،  األنبياء:  سورة  ا(  َتنَْهْرُهَ َوال 
أضجراك فال تقل هلام أف وال تنهرها إن 
إن  قال:  َكِرياًم(،  َقْوالً  هَلاَُم  )َوُقْل  رضباك: 
رضباك فقل هلام غفر اهلل لكام، فذلك منك 
ِمْن  لِّ  الذُّ َجنَاَح  هَلاَُم  كريم:)َواْخِفْض  قول 
مْحَِة( سورة اإلرساء: آية14، قال: وهو  الرَّ

أن ال متأل عينيك من النظر إليهام إالّ برمحة 
ورّقة وال ترفع صوتك فوق أصواهتام وال 
امها( من ال  م ُقدَّ يدك فوق أيدهيام وال َتقدَّ

حيرضه الفقيه: ج4، ص291. 
فضل  عن  اآليتان  هاتان  أعربت  فقد 
ورضورة  الرفيع،  ومقامهام  الوالدين 
مكافأهتام بالشكر اجلزيل، والرب واإلحسان 
الالئقني هبام، فأمرت اآلية األوىل بشكرها 
الثانية  وقرنت  تعاىل،  اهللّ  شكر  بعد 
وهذا  وجّل،  عّز  بعبادته  إليهام  اإلحسان 
الوالدين  فرب  والتكريم،  التعزيز  غاية 
القربات،  أفضل  إليهام هو من  واإلحسان 
ورد  ما  ورد  ولذلك  السعادات،  وأرشف 
ونحن  فيه،  والرتغيب  عليه،  احلث  من 
تأكيدًا  الروايات  من  وافرة  مجلة  هنا  نذكر 

عىل هذا املعنى:
الوالدين  )برُّ    :)O(اهلل رسول  قال   
واحلجِّ  والصوم  الصالة  من  أفضُل 
املحجة  اهلل(  سبيل  يف  واجلهاد  والعمرة 
 :)O(وعنه ص434.،  ج3،  البيضاء: 
بابان  له  أصبح  ُمرِضيًا ألبويه  أصبح  )من 
السعادات:   جامع  اجلنة(  إىل  مفتوحان 

فضَل  يقّدروا  أن  األبناء  عىل  جيب    
بام  فيجازوهنم  إحساهنم،  وعظيَم  آبائهم 
يستحقونه من حسن الوفاء، ومجيل التوقري 
واإلجالل، ولطف الرب واإلحسان، وسمو 
الرعاية والتكريم، أدبيًا وماديًا، وقد حّث 
بعبادته  وقرنه  الوالدين  بر  عىل  تعاىل  اهلل 
وتوحيده يف قوله تعاىل: )َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق 
اِئيَل ال َتْعُبُدوَن إاِلَّ اهللََّ َوبِاْلَوالَِدْيِن  َبنِي إرِْسَ
َوامْلََساِكني  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِذي  إِْحَسانًا 
البقرة:  سورة  ُحْسنًا(  لِلنَّاِس  َوُقوُلوا 
َوال  اهللََّ  )َواْعُبُدوا  تعاىل:  وقوله  آية83، 
ُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي  ُترْشِ
وانظر  آية36،  النساء:  سورة  اْلُقْرَبى...( 
األبوين،  شأن  الكريم  القرآن  ُيعظِّم  كيف 
بالرب  ومصاحبتهام  إجالهلام  عىل  وحيّض 
اإِلنَساَن  ْينَا  )َوَوصَّ قال:  واملعروف، حيث 
َوفَِصاُلُه  َوْهٍن  َعىَل  َوْهنًا  ُه  ُأمُّ مَحََلْتُه  بَِوالَِدْيِه 
إيَِلَّ  َولَِوالَِدْيَك  يِل  اْشُكْر  َأْن  َعاَمنْيِ  يِف 
َك يِب َما  امْلَِصرُي* َوإِْن َجاَهَداَك َعىل َأْن ُترْشِ
َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف 
آية15-14،  لقامن:  سورة  َمْعُروفًا(  ْنَيا  الدُّ
إاِلَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  )َوَقَض  تعاىل:  وقال 

يسب  وقد  آباءهم  أو  يسبهم  كأن  له، 
قبيحًا،  شنيعًا  فعاًل  يفعل  من  والد  الناس 
بطاعة  )عليك   :)Q( الرضا  فقه  وجاء يف 
األب وبره والتواضع واخلضوع واإلعظام 
بحرضته،  الصوت  وخفض  له  واإلكرام 
فإن األب أصل االبن واالبن فرعه، لواله 
األموال  هلم  ابذلوا  اهلل،  بقدرة  يكن  مل 
)أنت  روي:  وقد  والنفس(،  واجلاه 
ومالك ألبيك(، فجعلت له النفس واملال، 
تابعوهم يف الدنيا أحسن املتابعة بالرب وبعد 
فإنه  عليهم،  والرمحة  هلم  بالدعاء  املوت 
روي أن من بّر أباه يف حياته ومل يدُع له بعد 

وفاته ساّمه اهلل عاقًا.

بّر الوالدين يزداد عند عجزمها: 
ووقعه  فضله  له  كان  وإن  الوالدين  بّر    
يزداد  أنه  َبيد  الوالدين،  نفس  يف  اجلميل 
وشدة  عجزها  عند  مجياًل  ووقعًا  فضاًل 
كحاالت  والرب،  الرعاية  إىل  احتياجهام 
املرض والشيخوخة، وإىل هذا أشار القرآن 
ا َأْو  ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُهَ الكريم: )إِمَّ
َوُقْل  ا  َتنَْهْرُهَ َوال  ُأفٍّ  هَلاَُم  َتُقْل  َفال  ا  ِكالُهَ
لِّ  الذُّ َجنَاَح  هَلاَُم  َواْخِفْض  َكِرياًم*  َقْوالً  هَلاَُم 
َيايِن  َربَّ َكاَم  اْرمَحُْهاَم  بِّ  رَّ َوُقْل  مْحَِة  الرَّ ِمْن 
َصِغريًا( سورة اإلرساء: آية23 -24، وقد 
النبي)O(، فقال:  ورد أن رجاًل جاء إىل 
)يا رسول اهللّ، إن أبوّي بلغا من الكرب وإين 
أيل منهام ما ولياين يف الصغر، فهل قضيتهام 
ذلك  يفعالن  كانا  فإهنام  ال،  قال:  حقهام؟ 
ذلك  تفعل  وأنت  بقاءك،  حيّبان  وها 
ج7،  الدقائق:  كنز  تفسري  موهتام(  وتريد 
قال:  شعيب  بن  إبراهيم  وعن  ص381، 
كرب  قد  أيب  )إن   :)Q( اهللّ  عبد  أليب  قلت 
أراد  إذا  نحمله  فنحن  وضعف،  جدًا 
ذلك  تيل  أن  استطعت  إن  فقال:  احلاجة، 
لك  ُجنّة  فإنه  بيدك،  ولّقمه  فافعل،  منه 

غدًا( الكايف: ج2، ص162.

بر الوالدين بعد موهتام : 
الوالدين  حياة  عىل  مقصورًا  الرب  ليس 
فحسب، بل هو رضوري يف حياهتام وبعد 

يعني  ال  الدنيا  عن  فانقطاعهام  وفاهتام، 
عدم حاجتهام إىل يش، بل ها بعد املوت 
املتمثل  الرب واإلحسان  إىل  احتياجًا  أشد 
الطاعات  ثواب  وإهداء  هلام  بالدعاء 
والقربات، فمهام بلغ اإلنسان يف دنياه من 
كثرة عمل اخلري يبقى حمتاجًا له بعد موته، 
لعدم علمنا ما حلَّ به، وهل قبلت أعامله 
 - عليهام  شفقًة   - يقتيض  مما  تقبل،  مل  أو 
بعمل  ألبويه  حمسنا  الشخص  يستمر  أن 
اخلري هلام، فعن اإلمام الصادق)Q( قال: 
األجر  من  موته  بعد  الرجل  يتبع  )ليس 
يف  أجراها  صدقة  خصال:  ثالث  إال 
حياته وهي جتري بعد موته، وُسنّة هدى 
ولد  أو  موته،  بعد  هبا  ُيعمل  فهي  سنّها 

صالح يدعو له( الكايف: ج7، ص56.
من أجل ذلك فقد تظافرت وصايا أهل 
البيت )K( عىل بّر الوالدين بعد وفاهتام، 
وأكدت عليه وذلك بقضاء ديوهنام املالية 
واملرّبات  اخلريات  وإسداء  العبادية،  أو 
والرتّحم عليهام  إليهام، واالستغفار هلام، 
واعتربت إهال ذلك رضبًا من العقوق، 
قال اإلمام الباقر )Q(: )إن العبد ليكون 
فال  يموتان  ثم  حياهتام،  يف  بوالديه  بارًا 
هلام،  يستغفر  وال  َدينهام  عنهام  يقيض 
هلام  عاقًا  ليكون  وإنه  عاقًا،  اهللّ  فيكتبه 
قض  ماتا  فإذا  هبام،  بار  غري  حياهتام  يف 
دينهام واستغفر هلام، فيكتبه اهللّ تعاىل بارًا( 
اإلمام  وعن  ص158،  األنوار:  مشكاة 
قال:   )b( آبائه  عن  أبيه  عن  الصادق 
قال رسول اهلل)O(: )سيد األبرار يوم 
القيامة، رجل بّر والديه بعد موهتام( بحار 
 :)O( وعنه  ص86،  ج74،  األنوار: 
والديه  يرب  أن  منكم  الرجل  يمنع  )ما 
حيني وميتني يصيل عنهام ويتصدق عنهام 
الذي  فيكون  عنهام  ويصوم  عنهام  وحيج 
عز  اهلل  فيزيده  ذلك  مثل  وله  هلام،  صنع 
الكايف:  كثريًا(  خريًا  وصلته  بربه  وجل 
ج2، ص127، من أجل ذلك كان فضل 
الوالدين عىل الولد عظياًم وحقهام جسياًم، 
سام عىل كل فضٍل وحٍق بعد فضل اهللّ عز 

وجل وحقه.

يا  )قيل:   :)O( وعنه  ص203،  ج2، 
رسول اهلل ما حق الوالد قال: أن تطيعه ما 
عاش، قيل: وما حق الوالدة فقال هيهات 
هيهات لو أنه عدد رمل عالج وقطر املطر 
أيام الدنيا قام بني يدهيا ما عدل ذلك يوم 
ص269،  ج1،  العوايل:  بطنها(  يف  محلته 
جيعل  مل  )ثالث   :)Q( الباقر  اإلمام  وقال 
اهللّ تعاىل فيهن رخصة: أداء األمانة إىل الربِّ 
والفاجر،  للربِّ  بالعهد  والوفاء  والفاجر، 
فاجرين(  أو  كانا  برّين  الوالدين  وبّر 
 :)Q(وعنه ص129،  ج2،  الكايف: 
وبر  الرب  غضب  تطفئ  الرس  )صدقة 
الوالدين وصلة الرحم يزيدان يف األجل( 
الكايف: ج15، ص176، وعنه)Q(: )وما 
يا جابر إال  كانوا يعرفون -أي: شيعتنا-  
بالتواضع والرب بالوالدين( جامع أحاديث 
عبد  أيب  وعن  ص441،  ج21،  الشيعة: 
أخت  أتته   )O( اهلل  رسول  )إن   :Q اهلل 
هبا  رّس  إليها  نظر  فلام  الرضاعة،  من  له 
ثم  عليها،  فأجلسها  هلا،  ملحفته  وبسط 
ثم  وجهها،  يف  ويضحك  حيدثها  أقبل 
يصنع  فلم  أخوها  وجاء  فذهبت،  قامت 
اهللّ  رسول  يا  له:  فقيل  هبا،  صنع  ما  به 
به، وهو رجل!  صنعت بأخته ما مل تصنع 
بحار  منه(  بوالدهيا  أبّر  كانت  ألهنا  فقال: 
األنوار: ج47، ص268، وعنه )Q( : إن 
)يا رسول  فقال:   ،)O( النبي أتى  رجاًل 
شيئًا،  باهللّ  ترشك  ال  فقال:  أوصني،  اهللّ 
وقلبك  إال  بت  وُعذِّ بالنار  قت  ُحرِّ وإن 
فأطعهام  ووالديك،  باإليامن،  مطمئن 
أمراك  وإن  ميتني،  أو  كانا  حّيني  وبّرها 
فإن  فافعل،  ومالك  أهلك  من  خترج  أن 
ذلك من اإليامن( الكايف: ج2، ص158، 
وعنه)Q(، عن آبائه )Q( قال: قال رسول 
اهلل )O( : )َنظُر الولد إىل والديه حبًا هلام 
 )Q( حتف العقول: ص46، وعنه )عبادة
قال: سأل رجل رسول اهلل)O(: ما حق 
يسّميه  )ال   :)O(قال ولده؟  عىل  الوالد 
باسمه وال يميش بني يديه وال جيلس قبله 
ص158،  ج2،  الكايف:  له(  يستسّب  وال 
الناس  لسب  سبباً  يصري  ما  يفعل  ال  أي 

اُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ( . َك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ قال تعاىل:)َوَقَضى َربُّ

بّر الوالدين 
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قال أمير المؤمنين : )إنكم مؤاخذون بأقوالكم فال تقولوا إال خيرا(. قال أمير المؤمنين :)إنك لن تحمل إلى اآلخرة عمال أنفع لك من الصبر والرضا والخوف والرجاء(.

ٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد وإِْسَحاَق  َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ
َأِمرُي  َكاَن  َقاَل  َرَفُعوه  ا  ِهَ وَغرْيِ ٍد  حُمَمَّ ْبِن 
َبْعَد  بِاْلُكوَفِة  َجالِسًا   )Q( امْلُْؤِمننَِي 
َفَجَثا  َشْيٌخ  َأْقَبَل  إِْذ  نَي  ِصفِّ ِمْن  فِه  ُمنرَْصَ
امْلُْؤِمننَِي  َأِمرَي  َيا   ( َله:  َقاَل  ُثمَّ  َيَدْيه  َبنْيَ 
اِم أبَِقَضاٍء  َنا َعْن َمِسرِيَنا إىَِل َأْهِل الشَّ َأْخرِبْ
 :)Q( امْلُْؤِمننَِي  َأِمرُي  َفَقاَل  وَقَدٍر  اهللَّ  ِمَن 
َأَجْل َيا َشْيُخ َما َعَلْوُتْم َتْلَعًة واَل َهَبْطُتْم 
َبْطَن َواٍد إاِلَّ بَِقَضاٍء ِمَن اهللَّ وَقَدٍر، َفَقاَل 
َيا  َعنَاِئي  َأْحَتِسُب  اهللَّ  ِعنَْد  ْيُخ:  الشَّ َله 
َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي، َفَقاَل َله: َمه َيا َشْيُخ، َفَواهللَّ 
وَأْنُتْم  َمِسرِيُكْم  يِف  األَْجَر  اهللَّ  َعظََّم  َلَقْد 
َساِئُروَن ويِف َمَقاِمُكْم وَأْنُتْم ُمِقيُموَن ويِف 
َتُكوُنوا  ومَلْ  ُفوَن  ُمنرَْصِ وَأْنُتْم  فُِكْم  ُمنرَْصَ
واَل  ُمْكَرِهنَي   - َحاالتُِكْم  ِمْن  ٍء  يَشْ يِف 
وَكْيَف  ْيُخ:  الشَّ َله  َفَقاَل  يَن،  ُمْضَطرِّ إَِلْيه 
ُمْكَرِهنَي  َحاالتِنَا  ِمْن  ٍء  يَشْ يِف  َنُكْن  مَلْ 
بِاْلَقَضاِء  وَكاَن  يَن  ُمْضَطرِّ إَِلْيه  واَل 
ُفنَا؟  وُمنرَْصَ وُمنَْقَلُبنَا  َمِسرُيَنا  واْلَقَدِر 
َحْتاًم  َقَضاًء  َكاَن  َأنَّه  وَتُظنُّ  َله:  َفَقاَل 
َلَبَطَل  َكَذلَِك  َكاَن  َلْو  إِنَّه  اَلِزمًا،  وَقَدرًا 

ْجُر  والزَّ والنَّْهُي  واألَْمُر  واْلِعَقاُب  الثََّواُب 
َفَلْم  واْلَوِعيِد  اْلَوْعِد  َمْعنَى  وَسَقَط  اهللَّ  ِمَن 
لِْلُمْحِسِن  حَمَْمَدٌة  واَل  لِْلُمْذنِِب  اَلِئَمٌة  َتُكْن 
وَلَكاَن امْلُْذنُِب َأْوىَل بِاإِلْحَساِن ِمَن امْلُْحِسِن 
امْلُْذنِِب،  ِمَن  بِاْلُعُقوَبِة  َأْوىَل  امْلُْحِسُن  وَلَكاَن 
وُخَصاَمِء  األَْوَثاِن  َعَبَدِة  إِْخَواِن  َمَقاَلُة  تِْلَك 
َهِذه  ِة  وَقَدِريَّ ْيَطاِن  الشَّ وِحْزِب  مْحَِن  الرَّ
ِة وجَمُوِسَها، إِنَّ اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل َكلََّف  األُمَّ
اْلَقِليِل  َعىَل  وَأْعَطى  ِذيرًا  حَتْ وهَنَى   - خَتِْيريًا 
ُمْكِرهًا-  ُيَطْع  ومَلْ  َمْغُلوبًا  ُيْعَص  ومَلْ  َكثرِيًا 
اَمَواِت  السَّ ُلِق  َيْ ومَلْ  ضًا  ُمَفوِّ ُيَملِّْك  ومَلْ 
َيْبَعِث  ومَلْ   - َباطِاًل  َبْينَُهاَم  وَما  واألَْرَض 
َظنُّ  َذلَِك  َعَبثًا  وُمنِْذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي 
ِذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر،  ِذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَّ الَّ

ْيُخ َيُقوُل: َفَأْنَشَأ الشَّ
ِذي َنْرُجو بَِطاَعتِه َأْنَت اإِلَماُم الَّ

مْحَِن ُغْفَرانًا                      َيْوَم  النََّجاِة ِمَن الرَّ
َأْوَضْحَت ِمْن َأْمِرَنا َما َكاَن ُمْلَتبِسًا

                 َجَزاَك َربَُّك بِاإِلْحَساِن إِْحَسانًا.
الرشح:

أمري  أن  ختربنا  الرشيفة  الرواية  هذه 

بعد  الكوفة  يف  جالسًا  كان   )Q(املؤمنني
واقعة صّفني إذ أقبل شيخ وجثا بني يديه ثمَّ 
اِم  َنا َعْن َمِسرِيَنا إىَِل َأْهِل الشَّ قال له : )َأْخرِبْ
أبَِقَضاٍء ِمَن اهللَّ وَقَدٍر؟(، َفَقــــــــاَل َأِمري

املْؤِمننَِي Q: )َأَجْل َيا َشْيُخ َما َعَلْوُتْم َتْلَعًة( 
َهَبْطُتْم  )واَل  األرض  من  ارتفع  ما  هي 
َبْطَن َواٍد( هو ما انخفض من األرض )إاِلَّ 

بَِقَضاٍء ِمَن اهللَّ وَقَدٍر(.
َيا  َعنَاِئي  َأْحَتِسُب  اهللَّ  )ِعنَْد  الشيخ:  فقال 
َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي(، أي: أن العناء والتعب وما 
واجهته هو من أفعال اهلل تعاىل، وعليه فال 

معنى لألجر والثواب.
فعل  اسم  )مه(  َشْيُخ(  َيا  )َمه   :)Q( فقال 
أمر، ومعناه أكفف نفسك عن هذا الكالم، 
َمِسرِيُكْم  يِف  األَْجَر  اهللَّ  َعظََّم  َلَقْد  )َفَواهللَّ 
وَأْنُتْم َساِئُروَن ويِف َمَقاِمُكْم وَأْنُتْم ُمِقيُموَن 
ُفوَن( وكذلك  ُمنرَْصِ وَأْنُتْم  فُِكْم  ُمنرَْصَ ويِف 
وبالء  مرض  من  اإلنسان  يصيب  ما  كل 
وإن كان هو ليس باختياره لكنه يؤجر عىل 

ذلك ويثاب.

ثم يشري اإلمام إىل أمر مهم وهو: أّن قضاء 
اهلل ال يسلب إالختيار من اإلنسان بقوله: 
ٍء ِمْن َحاالتُِكْم ُمْكَرِهنَي  )ومَلْ َتُكوُنوا يِف يَشْ
يَن( فسريهم إىل صفني كان  واَل إَِلْيه ُمْضَطرِّ

باختيارهم وارادهتم. 
ٍء  يَشْ يِف  َنُكْن  مَلْ  )وَكْيَف  الشيخ:  فقال 
يَن  ُمْضَطرِّ إَِلْيه  واَل  ُمْكَرِهنَي  َحاالتِنَا  ِمْن 
وُمنَْقَلُبنَا  َمِسرُيَنا  واْلَقَدِر  بِاْلَقَضاِء  وَكاَن 
علم  الكالم  هذا  ومن  ُفنَا(  وُمنرَْصَ
معنى  يف  أخطأ  السائل  أن   )Q(اإلمام
سبيل  عىل  له  فقال  والقدر،  القضاء 
َقَضاًء  َكاَن  َأنَّه  )وَتُظنُّ  والتوبيخ:  اإلنكار 
َلَبَطَل  َلْو َكاَن َكَذلَِك  إِنَّه  َحْتاًم وَقَدرًا اَلِزمًا 
ْجُر  والزَّ والنَّْهُي  واألَْمُر  واْلِعَقاُب  الثََّواُب 
واْلَوِعيِد(،  اْلَوْعِد  َمْعنَى  وَسَقَط  اهللَّ  ِمَن 
من  للزم  وقدرًا  حتاًم  مسرينا  كان  لو  أي: 
ذلك اجلرب وبطل بذلك الثواب والعقاب، 
باإلتيان  العبد  يستحّقه  نفع  الثواب  ألّن 
املنهّيات،  عن  واالجتناب  بالطاعات 
والعقاب رضر يستحّقه باإلتيان باملنهّيات 
تابعان  وها  الطاعات  عن  واالجتناب 
لالختيار وال يتحّققان مع اإلجبار، وسقط 
عدم  مع  والزجر  والنهي،  األمر  بذلك 
وجود االختيار وال معنى للوعد والوعيد، 
إالمتثال  إىل  املحركة  األلطاف  من  ألهّنام 
ورهبة  الثواب  لرغبة   ، والنهيِّ باألمر 
االُمور  هذه  بطالن  عرفت  وقد  العقاب، 

عىل تقدير اإلجبار. 
لِْلُمْذنِِب  اَلِئَمٌة  َتُكْن  )َفَلْم   :)Q( قال  ثم 
لّلوم  وجه  فال  لِْلُمْحِسِن(  حَمَْمَدٌة  واَل 
واإلحسان  نب  الذَّ صدر  إذا  إليهام  واملدح 

من غريها. 
َأْوىَل  امْلُْذنُِب  )وَلَكاَن   :)Q( قال  ثم 
بِاإِلْحَساِن ِمَن امْلُْحِسِن وَلَكاَن امْلُْحِسُن َأْوىَل 
امْلُْذنِِب( ويف حديث األصبغ  ِمَن  بِاْلُعُقوَبِة 
مثل  املؤمنني )Q( وهو  أمري  نباتة عن  بن 
يكن  )ومل  يسري:  تفاوت  مع  احلديث  هذا 
امُلحسن أوىل باملدح من امليسء وال امليسء 
العبارة  وهذه  امُلحسن(  من  م  بالذَّ أوىل 
واملعنى:  األوىل،  العبارة  من  معنى  أظهر 
أّن العبد إذا كان مسلوب إالختيار بالكّلّية 
عدم  يف  متساويني  وامليسء  املحسن  كان 
فال  إليهام  أفعاهلام  استناد  وعدم  القدرة 
وال  الثاين  من  باملدح  أوىل  ل  األوَّ يكون 

ل.  مِّ من األوَّ الثاين أوىل بالذَّ

األشاعرة  هم  واملجوس  بالقدرّية  املراد 
باجلرب، وفيام روي  القائلني  وغريهم من 
عنه )O( أنه قال: )القدرّية جموس هذه 

االُّمة( التوحيد: ص382.
 ثمَّ أشار إىل أنَّ املراد بالقضاء والقدر هنا 
دون  التخيري  عىل  والتكليف  احلكم  هو 
وَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهللَّ  )إِنَّ  بقوله:  اإلجبار 
َعىَل  وَأْعَطى  ِذيرًا  حَتْ وهَنَى  خَتِْيريًا  َكلََّف 
يف  خمري  وجل  عز  فاهلل  َكثرِيًا(،  اْلَقِليِل 
جاء  )َمْن   : تعاىل  قال  الثواب،  إعطاء 

باحلسنة فله عرش أمثاهلا(.
مل  العبد  عىص  ولو  َمْغُلوبًا(  ُيْعَص  )ومَلْ 
بإرادته  ذلك  بل  مغلوبًا،  سبحانه  يكن 
فعلهم  يتاروا  أن  للعباد  أراد  فقد  تعاىل 
بأنفسهم من دون تدخل تكوين من قبله 

فيام يفعلون.
اإلطاعة  صدور  أي  ُمْكِرهًا(  ُيَطْع  )ومَلْ 
بل  عليه،  تعاىل  لغلبته  ليست  العبد  من 

ألجل اختيار العبد إّياها.
اهلل  فوض  فحيث  ضًا(  ُمَفوِّ ُيَملِّْك  )ومَلْ 
عباده يف أفعاهلم وتروكهم، فليس معناه 
ملكوا أمرهم بشكل كيل وإنام عىل نحو: 
بني  أمر  ولكن  تفويض  وال  جرب  )ال 

أمرين(. 
اَمَواِت واألَْرَض وَما َبْينَُهاَم  ُلِق السَّ )ومَلْ َيْ
َخَلْقنَا  )َوَما  سبحانه:  قال  كام  َباطِاًل( 
َبْينَُهاَم الِعبنَِي*  َوَما  َواألَْرَض  َمَواِت  السَّ
َأْكَثَرُهْم ال  َوَلِكنَّ  بِاحْلَقِّ  إاِلَّ  ا  َخَلْقنَاُهَ َما 

َيْعَلُموَن(. 
وُمنِْذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي  َيْبَعِث  )ومَلْ 
أفعاهلم  يف  جمربين  العباد  كان  فلو  َعَبثًا( 
عبثًا  األنبياء  بعث  ألصبح  وتروكهم 
ثمَّ  كبريًا،  علوًا  ذلك  عن  اهلل  تعاىل  منه 
جلذب  الكريم  القرآن  من   )Q(اقتبس
الشيخ من ورطة اهلالك إىل سبيل النجاة 
َفَوْيٌل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َظنُّ  )َذلَِك  فقال: 
ِذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر(، أي: أّن قول اهلل  لِلَّ
منطبق عىل من ظنَّ أنَّ القضاء كان حتاًم 

والقدر كان الزمًا.
ْيُخ َيُقوُل: َفَأْنَشَأ الشَّ

ِذي َنْرُجو بَِطاَعتِه   َأْنَت اإِلَماُم الَّ
مْحَِن ُغْفَرانًا                    َيْوَم النََّجاِة ِمَن الرَّ

َأْوَضْحَت ِمْن َأْمِرَنا َما َكاَن ُمْلَتبِسًا 
                َجَزاَك َربَُّك بِاإِلْحَساِن إِْحَسانًا 

بقوله:  األمر  هذا  بطالن   )Q( أوضح  ثم 
ولعلَّ  األَْوَثاِن(  َعَبَدِة  إِْخَواِن  َمَقاَلُة  )تِْلَك 
فإنَّ  العرب  مرشكوا  األوثان  بعبدة  املراد 
بعضهم كانوا يقولون بنفي احلرش والنرش 
كانوا  وبعضهم  والعقاب،  والثواب 
)وإذا  تعاىل:  قوله  بدليل  باجلرب  يقولون 
آباءنا  عليها  وجدنا  قالوا  فاحشة  فعلوا 
واهلل أمرنا هبا( واملراد بإخواهنم األشاعرة 
حيث يلزمهم ذلك وإن مل يقولوا به رصحيًا 
يف  نسب  تعاىل  ألّنه  مْحَِن(  الرَّ )وُخَصاَمِء 
آيات كثرية أفعال العباد إىل أنفسهم، فقال 
وآمن  تاب  مَلن  لغفاٌر  )وإيّن  قائل:  َمن  عزَّ 
وعمل صاحلًا ثمَّ اهتدى(، وقال )َمْن عمل 
وقال:  فعليها(،  أساء  وَمن  فلنفسه  صاحلًا 
وجيزي  عملوا  بام  أساؤوا  اّلذين  )ليجزي 
اّلذين أحسنوا باحلسنى(، وقال: )لنبلوهم 
حسب  )أم  وقال:  عماًل(،  أحسن  أهّيم 
نجعلهم  أن  السّيئات  اجرتحوا  اّلذين 
كاّلذين آمنوا وعملوا الصاحلات(، وقال: 
ممّا  ذلك  غري  إىل  تعملون(  بام  بصري  )واهلل 
منها  كثري  يف  ح  ورصَّ حيىص،  وال  يعدُّ  ال 
برباءته من القبائح والظلم، فقال: )إنَّ اهلل 
ال يأمر بالفحشاء( )إنَّ اهلل ال يظلم مثقال 
ة( )وما أنا بظاّلم للعبيد( إىل غري ذلك،  ذرَّ
القبائح  من  براء  نحن  يقولون  وهؤالء 
وأنت تفعلها وال خماصمة أعظم من ذلك، 
فيام  إّياه  ملتابعتهم  ْيَطاِن(  الشَّ )وِحْزِب 
حزب  أن  )أال  الرشيرة  نفوسهم  إىل  يلقيه 
َهِذه  ِة  )وَقَدِريَّ اخلارسون(  هم  الشيطان 
ِة وجَمُوِسَها( قد عرفت آنفًا أنَّ القدرّية  األُمَّ
تطلق عىل اجلربّية القائلني بأنَّ اهلل تعاىل قد 

ره وقضاه. جرب عباده عىل ما قدَّ
أّنه   )O( عنه  روي  وما  احلديث  هذا 
فارس: )أخربين  قدم عليه من  لرجل  قال 
قومًا  رأيت  فقال:  رأيت  يشء  بأعجب 
فإذا  وأخواهتم  وبناهتم  ُاّمهاهتم  ينكحون 
قضاء  قالوا:  ذلك؟  تفعلون  مل  هلم:  قيل 
سيكون   :)O( فقال  وقدره،  تعاىل  اهلل 
من ُاّمتي أقوام يقولون مثل مقالتهم ُاولئك 
جموس ُاّمتي( بحار األنوار: ج5، ص47، 
أّنه   )L( عيّل  بن  احلسن  عن  روي  وما 
العرب  إىل   )O( حممدًا  اهلل  )بعث  قال: 
وهم قدرية حيملون ذنوهبم عىل اهلل( مرآة 
العقول: ج2، ص179، إىل غري ذلك من 
أنَّ  عىل  واضحة  أدّلة  املعتربة،  وايات  الرِّ

)احللقة الثانية(
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الزنجاين  باقر  الشيخ  والعالمة  عرصًا، 
حيارض لياًل.

الطويس  الشيخ  مسجد  عىل  مّرت  وقد 
إىل  وصل  أن  إىل  عديدة  جتديدات 
املسجد  بناء  ُجّدد  فقد  احلايل،  وضعه 
سنة  يف  أخرى  ومرة  1198هـ،  سنة  يف 
1380هـ،  عام  يف  وأخرى  1305هـ، 
فتحت  1369هـ/1950م  عام  ويف 
فأقتطع  الطويس  الشيخ  شارع  احلكومة 
طول  عىل  أمتار  ثالثة  قرابة  املسجد  من 
جبهته، فأصبح للمسجد بابان أوهلام تطل 
والثانية  للمسجد،  اخللفي  الزقاق  عىل 
مساحة  وتبلغ  العام،  الشارع  عىل  تطل 
مسجد الشيخ الطويس يف الوقت احلارض 
يف  بام  عرضا(،  و17مرتا  طوال  )31مرتا 
بحر  السيد  ومقربة  وساحة  حرم  ذلك 

العلوم ومرافق املسجد.

قال أمير المؤمنين : )إنكم إن رغبتم إلى اهلل غنمتم ونجوتم وإن رغبتم إلى الدنيا خسرتم وهلكتم(.

الطويس  الشيخ  قرب  زال  وما  الطويس، 
وبإزائه  به،  الناس  يتربك  وسطه  يف  قائام 

مقربة السيد حمّمد مهدي بحر العلوم.
ويعد مسجد الطويس من املساجد املهمة 
يعترب  حيث  األرشف،  النجف  مدينة  يف 
والتحصيل  للعلم  مركزًا  اجلامع  هذا 
كل  يف  العلمية  احلوزة  طالب  وتدريس 
واملجالس  الفواتح  فيه  وتقام  أدواره 
أقام  وقد  اجلامعة،  وصالة  احلسينية 
)صاحب  النجفي  حسن  حممد  الشيخ 
اآلخوند  وألقى  فيه،  الصالة  اجلواهر( 
وشيخ  اخلراساين،  كاظم  حممد  الشيخ 
ضياء  والشيخ  األصفهاين،  الرشيعة 
احلكيم،  حمسن  والسيد  العراقي،  الدين 
بحوثهم  العلوم  بحر  تقي  حممد  والسيد 
احلكيم  حمسن  السيد  اإلمام  وكان  فيه، 
املسجد،  هذا  يف  صباحا  الفقه  يف  حيارض 
حيارض  احليل  حسني  الشيخ  والعالمة 

أمري  اإلمام  صحن  من  نخرج  عندما 
باسم  املعروفة  الباب  من   )Q(املؤمنني
باب الطويس، هناك مسجد شهري وعظيم 
بالنجف وهو عىل مقربة أمتار من الصحن 
املبارك، هذا املسجد اسمه مسجد الشيخ 
أيضا  الرشيف  الصحن  وباب  الطويس، 
الشيخ  العظيم  العامل  هذا  باسم  تسمى 
العامرة من اجلهة  الطويس، ويقع يف حملة 
الشاملية للصحن الرشيف يف أول شارع 

الطويس اليوم.
كان  وقد  القديمة،  املساجد  من  وهو   
جعفر  أيب  الطائفة  لشيخ  دارًا  األصل  يف 
الطويس منذ أن وطأت  حمّمد بن احلسن 
وبعد  448هـ،  عام  النجف  أرض  قدُمُه 
وفاته عام 460 أوىص أن يدفن فيه، وأن 
فيه  دفن  وقد  بعده،  من  مسجدًا  جيعل 
بن حممد  الشيخ احلسن  فعاًل ومعه ولده 

قال أمير المؤمنين : )إنكم إلى اكتساب صالح األعمال أحوج منكم إلى مكاسب األموال(.

الكالم يف بغداد، وكان له مرشوع علمي 
ضخم هناك حيث شّكل مدرسته العلمية 
وانضم إليها املئات من الطلبة من خمتلف 
املذاهب،  عموم  ومن  اإلسالمية،  البالد 
واستطاع أن يريّب نخبة كبرية من التالميذ 
والعلامء وكان كل واحد منهم ينبوعًا من 

ينابيع العلم.
الراحل  هذا  ترمجة  يف  املتخصصون    
والوثائق  األوراق  إىل  رجعوا  ملا  العظيم 
وغري  الشيعة  أن  فيها  اكتشفوا  والرسائل 
الشيعة من خمتلف نقاط العامل اإلسالمي 
وحتى من بلدان أخرى أحبار وقساوسة 
تتعلق  مسائل  يف  يراسلونه  كانوا  أيضا 
بعلم الكالم، وعلم األصول، يف نقاشات 
علمية وغريها يستوحي الكّتاب من ذلك 
العامل  يف  الشيعة  لعموم  مرجعًا  كان  أنه 

كله. 
بمنصبه  حمتفظًا  الطويس  الشيخ  وظل   
وهؤالء  بغداد،  السالجقة  هاجم  أن  إىل 
وفوضويتهم  بوحشيتهم  معروفون 
وحقدهم عىل التشيع، فدمروا ما دمروا، 
احرقوا،  ما  واحرقوا  اتلفوا،  ما  واتلفوا 
هجمتهم  وطالت  قتلوا،  من  وقتلوا 
العامرة  ومكتبته  الطويس  الشيخ  منزل 
تدمريًا  ودمروها  فأحرقوها  العظيمة، 
الذي  الرتاث  ذلك  وتلف  وتبدد  كاماًل، 
حياته  أجله  من  الطويس  الشيخ  قدم 
وسهر عليه الليايل، وعىل إثر ذلك اضطر 
النجف  إىل  هياجر  أن  إىل  الطائفة  شيخ 
األرشف عام 460هجرية واختار جوار 
له  وهذا   ،)Q(املؤمنني أمري  اإلمام 
تالميذ  أن  املعروف  فمن  خاص،  معنى 
عليهم  تستعيص  كانت  ملا  أفالطون 
باعتبار  قربه  إىل  يأتون  علمية  مسألة 
اجلسد  دفن  حمل  جتاور  دائاًم  الروح  أن 
بأن  هذا  يفرّسون عملهم  كانوا  فتالميذه 
روح أفالطون متدهم بالعلم وتساعدهم 
أمري  باإلمام  فكيف  بالفيض،  وتغطيهم 
علم  مدينة  باب  وهو   )Q( املؤمنني 
الذي   )Q( عيل  اإلمام   ،)O( الرسول 
فاختار   ،)O( اهلل  رسول  علم  كنز  هو 
املعنى  هذا  من  انطالقًا  الطويس  الشيخ 
 )Q( طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  جوار 
اجتمع  فقد  علميًا،  وجودًا  هناك  وانشأ 
إليه مجاعة من الطلبة واختار منزالً بسيطًا 
بعد  الطويس،  الشيخ  مسجد  اآلن  وهو 

الطويس  الشيخ  مدرسة  اتسعت  ذلك 
بعد  يومًا  تتقدم  وأخذت  النجف  يف 
سّيام  ال  اإلسالمي  العامل  خدم  وقد  يوم، 
من  جليلة  خدمات  اإلمامية  مذهب 
من  والذين  التالميذ،  آالف  تربية  خالل 
العلامء واملجتهدين،  العرشات من  بينهم 
أّلف  حيث  ضخاًم  علميًا  تراثًا  قّدم  كام 
اخلالدة  العلمية  الكتب  من  العرشات 
فقد  املشهود،  أثرها  هلا  يزال  ال  والتي 
يف  مؤلفًا  اخلمسني  عىل  مؤلفاته  زادت 
تأسيس  خدماته  ومن  العلوم،  خمتلف 
الكتب  وتأليف  املطلق،  اإلجتهاد  طريقة 
واألصول،  الفقه  يف  والقيمة  الكاملة 
مقابل  يف  مستقاًل  الشيعة  اجتهاد  وجعل 
مذاهبهم  خصوصًا  السنة  أهل  اجتهاد 

املهمة.
الطويس  الشيخ  تويف   460 عام  ويف     
عن عمر ناهز اخلامسة والسبعني سنة يف 
النجف وبوصية منه دفن يف بيته، وبوصية 
اآلن  وأصبح  مسجد،  إىل  بيته  حتول  منه 
مزاره  وفيه  املساجد  أشهر  من  مسجده 
الناس وعرف باسمه وهو مؤسس  يؤّمه 
له  اهلل  نسأل  النجف،  يف  العلمية  احلوزة 

الرمحة والرضوان. 
مؤلفاته:

للشيخ الطويس مؤلفات عديدة أهها: 
الكتب  أحد  األحكام(:  )هتذيب 
هبا  املعّول  القديمة  واملجاميع  األربعة 
من  الشيخ  أستخرجه  األصحاب،  عند 
)االستبصار  للقدماء،  املعتمدة  األصول 
أحد  وهو  األخبار(:  من  اختلف  فيام 
املجاميع  ومن  أيضًا  األربعة  الكتب 
استنباط  مدار  عليها  التي  احلديثية 
االثني  الفقهاء  عند  الرشعية  األحكام 
اليوم،  حتى  املؤلف  عرص  منذ  عرشية 
الرجال،  معرفة  اختيار  أيضًا:  ومنها 
القرآن،  تفسري  يف  التبيان  األمايل،  
تلخيص الشايف،  متهيد األصول، اجلمل 
رياضة  األحكام،  يف  اخلالف  والعقود، 
الغيبة،  األصول،  يف  العدة  العقول، 
املتهجد،   مصباح  املبسوط،  الفهرست، 
الكتب  من  والكثري   ،)Q(احلسني مقتل 

األخرى.    

الشيخ الطويس شيخ الطائفة:
الشيخ الطويس هو حممد بن احلسن بن عيل 
بن احلسن )385 هـ -460هـ( املعروف 
بشيخ الطائفة وهو أحد عظامء اإلسالم، 
من مواليد طوس يف إيران، وطوس هي 
 ،)Q(مشهد اإلمام عيل بن موسى الرضا
اإلمام  عند  بدايته  العظيم  الرجل  فهذا 
عند  وهنايته   )Q(الرضا موسى  بن  عيل 

.)Q(اإلمام عيل بن أيب طالب
الطويس يف شهر رمضان  الشيخ  ولد      
غنية  حياته  وكانت  هجرية   385 عام 
بالفضائل واملكارم والعطاء الضخم عىل 
خمتلف األصعدة خصوصًا يف جمال تراث 
أهل البيت )K( ويف جمال نرش علومهم، 
املقطع  مقاطع:  بثالثة  حياته  مرت  وقد 
األول منها قضاه يف مدينة طوس، حيث 
وقض  العلم  حتصيل  ببدايات  فيها  رشع 
ثم  سنة،  عرشين  عىل  قلياًل  يزيد  ما  فيها 
وهو  بغداد  مدينة  إىل  هناك  من  انتقل 
املقطع الثاين من حياته الرشيفة، واملقطع 
النجف  إىل  بغداد  من  انتقاله  الثالث 

األرشف. 
  ال نمتلك معلومات عن عطائه وممارسته 
الدور العلمي يف طوس لكن أثناء إقامته 
يف بغداد التي قدم إليها سنة 408 هـ وهو 
والتي  تقريبًا،  والعرشين  الثالثة  سن  يف 
قض فيها قرابة الثالثني عامًا كانت هذه 
العلمية،  العطاءات  بأوسع  حافلة  الفرتة 
حينام  بأنه  والكّتاب  املؤرخون  عنه  وقال 
وارتبط  صيته  الدنيا  مأل  بغداد  يف  كان 
الكّتاب،  ومشاهري  األعالم  من  بالكثري 
حيث تتلمذ عىل يد الشيخ املفيد )املتوىف 
يد  وعىل  سنوات  مخس  413هـ(  سنة 
411هـ(  سنة  )املتوىف  الغضائري  ابن 
البزاز  احلارش  ابن  يد  ثالث سنوات عىل 
وابن أيب جيد، وشارك النجايش )372-
450هـ( يف بعض مشايه، وأدرك السيد 
يدرك  )املتوىف سنة 436هـ( ومل  املرتض 
ارحتل  ملا  ذلك  وبعد  الريض،  الرشيف 
الرشيف املرتض)( عام 436 هجرية 
املرجعية  وسادة  الطويس  للشيخ  ثنيت 
أصبح  حيث  اجلعفري،  املذهب  وزعامة 
الطائفة بشكل عام، ومرجعًا عامًا  زعيم 

لإلمامية يف العامل كله.
علم  كريس  العبايس  اخلليفة  إليه  أسند    

مسجد الشيخ الطوسي
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قال أمير المؤمنين : )إنكم إلى اكتساب األدب أحوج منكم إلى اكتساب الفضة والذهب(. قال أمير المؤمنين : )إنكم إن زهدتم تخلصتم من شقاء الدنيا وفزتم بدار البقاء(.

إىل  ُيغريَّ  أو  حاله  عىل  ُيرتك  إّما  ثّم 
 :Q الصادق  اإلمام  فعن  آخر،  اسم 
يناه حمّمدًا،  )ال يولد لنا مولود إاّل سمَّ
شئنا  فإذا  أّيام،  سبعة  مض  فإذا 
األنوار:  بحار  تركنا(  وإال  نا،  غريَّ
للنبّي  واحرتامًا  ص131،  ج101، 
حمّمد)O( وردت خصــــــوصّية 
فعن  باسمه  ي  سمِّ من  مع  التعامل 
فال  )إذا سّميتم حمّمدًا   :)O( النبّي 
ترضبوه،  وال  جتبهوه،  وال  تقّبحوه، 
فيه  وجملس  حمّمد،  فيه  لبيت  بورك 
بحار  حمّمد(  فيها  ورفقة  حمّمد، 

األنوار: ج16، ص239.
:)K( أسامء أهل البيت

وكام حبَّذ اإلسالم وحثَّ عىل التسمية 
باسم حمّمد )O( ملا يف ذلك من أثر 
فقد  الصاحلة،  للقدوة  وتعزيز  طّيب 
بيته  أهل  بأسامء  التسمية  عىل  حثَّ 
السبب،  ذلك  لنفس   )K( الكرام 
اإلمام:  سأل  أحدهم  أن  ورد  فقد 
فينفعنا ذلك؟ فقال )Q(: )إي واهلل 
وهل الدين إالّ احلب، قال اهلل تعاىل: 
بِْبُكُم  بُِعويِن حُيْ ﴿إِْن ُكنُْتْم حُتِبُّوَن اهللَ َفاتَّ
بحار  ُذُنوَبُكْم﴾(  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهللُ 
األنوار: ج27، ص95، وعن اإلمام 
يدخل  )ال  قوله:   )Q( احلسن  أيب 
أو  أمحد  أو  حمّمد  اسم  فيه  بيتًا  الفقر 
جعفر  أو  احلسني  أو  احلسن  أو  عيل 
من  فاطمة  أو  اهلل  عبد  أو  طالب  أو 

النساء( الكايف: ج6، ص19.
:)Q( اسم أمري املؤمنني عيل

د  ومن بني أسامء أهل البيت )K( أكَّ
أهل بيت العصمة عىل التسمية باسم 
األثر  األحاديث  وبيَّنت   )Q( عيّل 
فقد  املباركة،  التسمية  هلذه  الطّيب 
ورد أّن اإلمام الباقر )Q( قال البن 
صغري: )ما اسمك؟ قال: حمّمد، قال 
بم تكنّى؟ قال: بعيّل، قال أبو جعفر: 
احتظارًا  الشيطان  من  احتظرت  لقد 
مناديًا  إذا سمع  الشيطان  إن  شديدًا، 
يا عيّل، ذاب كام  ينادي: يا حمّمد، أو 

ج6،  الكايف:  الرصاص(  يذوب 
ص20. 

:)P( اسم فاطمة
فاطمة  السم  مزّية  اإلسالم  وأعطى 
كرامة للسّيدة الزهراء )P( فإضافة 
فيه  الذي  البيت  أّن  من  ورد  ما  إىل 
الفقر  يدخله  ال  فاطمة  اسمها  بنت 
كام تقّدم، ورد عن السكوين أّنه قال: 
وأنا   )Q( اهلل  عبد  أيب  عىل  دخلت 
مغموم مكروب فقال يل: )يا سكوين 
ابنة،  يل  ولدت  قلت  غّمك؟  ما 
األرض  عىل  سكوين  يا   :)Q(فقال
ثقلها، وعىل اهلل رزقها، تعيش يف غري 
أجلك وتأكل من غري رزقك، فرّسى 
واهلل عنّي، فقال: ما سمّيتها؟ قلت: 
يده  وضع  ثّم  آه،  آه  آه  قال:  فاطمة، 
ا إذا  عىل جبهته - إىل أن قال )Q(: أمَّ
تلعنها  سّميتها فاطمة فال تسّبها وال 
وال ترضهبا( وسائل الشيعة: ج21، 

ص482.
كنية الولد:

التسمية  بحسن  اإلسالم  اهتّم  وكام 
هنا  من  الكنية،  بحسن  أيضًا  اهتّم 
 )O( األكرم  النبّي  دعوة  جاءت 
)ويسّمى  بقوله:  احلسنة  الكنية  إىل 
بأحسن  ويكنِّيه  األسامء  بأحسن 
ج101،  األنوار:  بحار  الُكنَى( 
بعض  يف  كراهة  مع  لكن  ص126، 
الُكنى منها أن يكنّى من اسمه حمّمد 
ج101،  األنوار:  بحار  القاسم  بأيب 
هذا  مع  الكنية  هذه  فإّن  ص126؛ 
 ،)O( االسم خمتّصان بالنبّي األكرم
وألجل أن يزيد اإلسالم من أوارص 
العالقة بني الوالد والولد دعاء إىل أن 
يكنَّى الولد باسم أبيه، فإذا كان اسم 
بـ"أيب عيّل"  ابنه  يكنّى  األب )علّيًا(، 
وهذا ما يشعر الولد بمزيد عالقة وّد 
اإلمام  فعن  باسمه،  يكنّى  وهو  بأبيه 
أن  والرّب  السنّة  )من   :)Q( الصادق 
الكايف:  أبيه(  باسم  الرجل  يكنّى 

ج2، ص162.

األسامء  )أصدق   :)Q(الباقر اإلمام 
ما سّمي بالعبودية...( الكايف: ج6، 

ص18.
باسمه:   املسمى  حال  صالح  الثاين: 
باسم  سمي  إذا  اجلديد  فالوليد 
سيكون صاحب ذلك االسم بالنسبة 
له قدوة حسنة أو سيئة يقتدي به من 
حيث ال يشعر، ولذا ورد استحباب 
وأوهلم  الصاحلني  بأسامء  التسمية 
الباقر  األنبياء )K(، فعن أيب جعفر 
أفضل  عن  يتحّدث  وهو   )Q(
األسامء: )...وأفضلها أسامء األنبياء( 
نبّي  بنيَّ  وقد  ص18،  ج6،  الكايف: 
األنبياء  باسم  التسمية  أثر  اإلسالم 
عنه-:  ورد  ما  -يف   )Q(قال حني 
)إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم 
مستدرك  فيهم(  الربكة  تزل  مل  نبّي 
وعنه  ص129،  ج15،  الوسائل: 
)O(: )ما من أهل بيت فيهم اسم 
نبّي إالّ بعث اهلل عز وجل إليهم ملكًا 
وسائل  والعيّش(  بالغداة  سهم  يقدِّ

الشيعة: ج21، ص392.
بركة بعض األسامء:  

:)O( اسم النبي األكرم حممد
 )O( حمّمدًا  األنبياء  خاتم  أّن  وبام 
قدوة  وأفضل  البرش  بني  سّيد  هو 
عىل  األكيد  احلّث  ورد  فقد  فيهم، 
ورد  بل  الرشيف،  باسمه  التسمية 
ولد  )من  قال:  أّنه   )O(النبّي عن 
له ثالثة بنني ومَلْ يسمِّ أحدهم حمّمدًا 
ج101،  األنوار:  بحار  جفاين(  فقد 
الرضا  اإلمام  ثنا  وحدَّ ص130، 
النبّي  باسم  التسمية  أثر  عن   )Q(
الذي  )البيت  بقوله:   )O( األكرم 
بخري  أهله  يصبح  حمّمد  اسم  فيه 
األنوار:  بحار  بخري(  ويمسون 
عىل  وتأكيدًا  ص131،  ج101، 
خاتم  باسم  التسمية  استحباب 
األنبياء )O( ورد استحباب تسمية 
كّل ذكر باسم حمّمد أّول سبعة أيام، 

من  األسامء  مسألة  أن  شك  ال 
إذ  الناس،  حياة  يف  املهمة  املسائل 
عليه  ودليل  املسمى  عنوان  االسم 
ورضورة للتفاهم معه ومنه وإليه، 
وهو للمسمى زينة ووعاء وشعار 
واألوىل،  اآلخرة  يف  به  ُيدعى 
من  بأنه  وإشعار  بالدين،  وتنويه 
طبائع  يف  وهو  الدين،  هذا  أهل 

الناس له اعتباراته ودالالته.
اختيار  إىل  ليدعو  اإلسالم  فجاء 
معتربًا  لألوالد  حسنى  أسامء 
عىل  األوالد  حقوق  أوىل  من  أهّنا 
جاء  رجاًل  أّن  ورد  فقد  والدهيم، 
حّق  ما  وسأله:   )O( النبّي  إىل 
ن  ابني هذا؟ فأجاب )O(: )حتسِّ
اسمه وأدبه وتضعه موضعًا حسنًا( 
ص390،  ج21،  الشيعة:  وسائل 
)أول   :)Q( الكاظم  اإلمام  وعن 
يسميه  أن  ولده  الرجل  يرب  ما 
أحدكم  فليحسن  حسن،  باسم 

ج21،  الشيعة:  وسائل  ولده(  اسم 
ص389.

وربط اإلسالم بني تسمية الولد ونداء 
يوم القيامة حينام قال النبّي )O( يف 
أسامءكم  )استحسنوا  عنه:  ورد  ما 
يا  القيامة، قم  يوم  ُتْدَعْون هبا  فإّنكم 
فالن بن فالن إىل نورك، وقم يا فالن 
بن فالن ال نور لك( وسائل الشيعة: 

ج21، ص389.
تغيري االسم:

ومل يكتف النبّي )O( هبذه الدعوة، 
القبيحة  األسامء  عملّيًا  يغريِّ  كان  بل 
فعن  أيضًا،  والبلدان  الناس  يف 
رسول  )كان   :)Q(الباقر اإلمام 
القبيحة  األسامء  يغري   )O( اهلل 
البحار:  والبلدان(  الرجال  من 
أئمة  واقتدى  ص127،  ج101، 
 )O( اهلل  برسول   )K(البيت أهل 
األسامء  لتغيري  والعمل،  الدعوة  يف 
أحد  روى  فقد  احلسنة،  إىل  القبيحة 

أّنه   )Q( الصادق  اإلمام  أصحاب 
رأس  عىل  واقف  وهو  عليه  دخل 
ابنه موسى )Q( وهو يف املهد، فدنا 
 :)Q( فقال  اإلمام  من  الرجل  هذا 
)اذهب فغريِّ اسم ابنتك التي سّميتها 
وكان  اهلل(،  يبغضه  اسم  فإّنه  أمس، 
ث عن نفسه قد سمى  الرجل كام حيدِّ
اسمها.  الرجل  فغريَّ  )محرياء(  ابنته 

وسائل الشيعة، ج21، ص389.
االسم معنى وقدوة:

األوالد  تسمية  إىل  اإلسالم  ودعا 
بمالحظة أمرين:

إىل  دعا  واملعنى:  املضمون  األّول: 
معنى  حتمل  التي  باألسامء  التسمية 
النبّي  فعن  اهلل(،  )عبد  كـ  العبودّية 
عبد  األسامء  خري  إّن  )أال   :)O(
األسامء  ورشُّ  الرمحن...،  وعبد  اهلل 
وسائل  وظامل(  وحرب  ومّرة  رضار 
وعن  ص399،  ج21،  الشيعة: 

اآلداب في اختيار األسماء

O
ل اهلل 
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قال أمير المؤمنين : )إنكم إلى جزاء ما أعطيتم أشد حاجة من السائل إلى ما أخذ منكم(. قال أمير المؤمنين : )إنكم إلى عمارة دار البقاء أحوج منكم إلى عمارة دار الفناء(.

فاسق  بإمام  األّمة  فتبتلي  اإلمام. 
إىل  احلاجة  حمّل  منه  حيصل  ال 
اإلمام، وهو ناشئ من عدم اعتبار 
وال  بالعدالة،  واالكتفاء  العصمة 
الواقعية  العدالة  كون  مع  سّيما 
عسرة اإلحراز، وإّنا تثبت ظاهرا، 
الظاهر  يف  العادل  رّبا كان  إذ 
فاسقا يف الواقع، فتبتلي األّمة من 
أّول األمر بإمام فاسق، فال حيصل 
ولو  اإلمام  إىل  احلاجة  حمّل 
نصب  فيجب  نفسه،  إىل  بالنسبة 
إمام آخر على مجيع الوجوه، لئالَّ 

تفوت الفوائد املطلوبة ويتسلسل.

2ـ العصمة واإلطاعة:  قوله تعاىل: 
الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  هلَل  ا  )َأِطيُعوا 
َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم( النساء: 59، 
الرسول  بيان عصمة  باآلية  املراد 
وأولي األمر، وأّنهم ال يأمرون وال 
ينهون إالَّ حبّق، فإّنه تعاىل أوجب 
اإلطالق  على  األمر  أولي  طاعة 
كطاعته وطاعة الرسول، وهو ال 
يتّم إالَّ بعصمة أولي األمر ـ الذين 
نصبهم وعينهم النيب األعظمـ، 
فإّن غري املعصوم قد يأمر بعصية 
وجبت  فلو  فيها،  طاعته  وحترم 
وجوب  الضّدان،  اجتمع  أيضا 

طاعته وحرمتها .

إّن  والعصمة:  باملعروف  األمر  3ـ 
اإلنكار  لوجب  عصى  لو  اإلمام 
األمر  باب  من  له  واإليذاء  عليه 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهو 
مفّوت للغرض من نصبه، ومضاّد 
على  وتعظيمه  طاعته  لوجوب 
اإلطالق املستفاد من قوله تعاىل: 
الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  هلَل  ا  )َأِطيُعوا 
َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم(. كما إّنه لو 
صدرت املعصية منه لسقط حملَّه 
لطاعته،  تنقاد  فال  القلوب،  من 

فتنتفي فائدة النصب .
وأيضا لو عصى لكان أدون حاال 
أصغر  ألّن  األّمة؛  آحاد  أقّل  من 
وأوالها  األّمة  أعلى  من  الصغائر 
ومثالب  الطاعات  مناقب  بعرفة 
املعاصي، أقبح وأعظم من أكرب 

الكبائر من أدنى األّمة .
طريق النجاة: 

حب  أن  السابق  العدد  يف  تقدم 
لدخول  موجب    علي  اإلمام 
سبب  وإيذائه  وبغضه  اجلنة 
وجوب  ثبت  وقد  النار،  لدخول 
النيب  بعد  له  واإلتباع  به  االقتداء 
عليه،  تقدم غريه  واملنع من   
فإن هذا يوجب إيذائه وإيذاء اهلل 
تعاىل ورسوله ، بل تقدم غريه 
وجب  با  املدة  تلك  يف  أخل  قد 

عليه من الطاعة له. 
أن  ثبت  قد  أخرى:  وبعبارة 
وبغضه  النجاة  طريق   حبه
وسلوك  اهلالك،  سبيل  وإيذاءه 
حبه والكف عن إيذائه إنا هو 
قدم  فمن  ونواهيه،  أوامره  بقبول 
مل    الرسول  بعد  غريه  عليه 
 ، ونهيه  ألمره  ممتثال  يكن 
ويدخل  طريق حمبته  عن  فيخرج 
له،  واملؤذين  مبغضيه  سبيل  يف 
عن  ضل  حمبته  عن  خرج  ومتى 
طريق إسالمه، فوجب تقدميه بعد 

النيب  عقاًل ومسعًا.
وصلى  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 
الطيبني  واله  حممد  على  اهلل 

الطاهرين.

اإلطالق يقتضي عصمته وإمامته، 
قوله  احلديث  إىل  ضممت  وإذا 
تعاىل: )ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه 
ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَأَعدَّ  َلَعَنُهُم اهلل يِف الدُّ
 ،57 األحزاب:  ُمِهيًنا(،  َعَذاًبا  هَلُْم 
علمت حال الناكثني والقاسطني 

وغريهم. 
ملاذا العصمة ؟ 

األئّمة  أّن  إىل  اإلمامة  ذهبت 
عصمتهم  وجوب  يف  كاألنبياء 
والفواحش من  القبائح  عن مجيع 
وسهوا،  عمدا  املوت،  إىل  الصغر 
ألّنهم حفظة الشرع والقّوامون به، 
 ، حاهلم يف ذلك كحال النيّب
إّنا هي  اإلمام  إىل  احلاجة  وألّن 
الظامل،  من  للمظلوم  لالنتصاف 
ورفع الفساد، وحسم ماّدة الفنت، 
وأّن اإلمام لطف مينع القاهر من 
فعل  على  الناس  وحيمل  التعّدي، 
احملّرمات،  واجتناب  الطاعات 
ويقيم احلدود والفرائض، ويؤاخذ 
يستحّق  من  ويعّزر  الفّساق، 
املعصية  التعزير، فلو جازت عليه 
وصدرت منه، انتفت هذه الفوائد 

وافتقر إىل إمام آخر، وتسلسل.
عالقة العصمة باإلمامة: 

احلاجة  إّن  التسلسل:  بيان  1ـ 
توجب  الفوائد  تلك  اإلمام يف  إىل 
عصمته، وإالَّ الفتقر إىل إمام آخر 
إّما  املعصوم  غري  ألّن  وتسلسل؛ 
أّن  وبالضرورة  عادل،  أو  فاسق 
الفاسق ال حتصل منه تلك الفوائد 
فيحتاج  نفسه  إىل  بالنسبة  ولو 
ألّن  كذلك؛  والعادل  غريه،  إىل 
ال  ألّنها  منه  قد حتصل  الصغائر 
تنايف العدالة، والكبائر رّبا تقع 
يفسق  قد  أّنه  ال  ولو  أيضا،  منه 
عن  مينعه  آخر  إمام  إىل  فيحتاج 
أو  وقعت،  لو  والكبائر  الصغائر 
إّن  كما  وقوعها.  عن  به  حيرتز 
فيحتاج  عليه،  مأمون  اخلطأ غري 
إىل إمام آخر مينعه عّما خيطأ به 
وإن كان معذورا، فإّن معذورّيته 
الفوائد،  تلك  تفويت  تصّحح  ال 
وإالَّ ملا كانت موجبة للحاجة إىل 

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

أعدائهم إىل قيام يوم الدين.
تقدم فيما سبق من احللقات مجلة 
تدل  اليت   النيب أحاديث  من 
أمري  إمامة  على  واضحة  بصورة 
املؤمنني، ونورد يف هذه احللقة 
داللة  فيه   النيب عن  حديثاًً 

مكابر  إال  ينكرها  ال  واضحة 
أعمى اهلل بصره وبصريته.

حديث: )من آذى علّيا فقد آذاني(
ذكر العالمة احللي يف كتابه 
نهج احلق/ ص222 احلديث حيث 
عّدة  أمحد(من  )مسند  يف  قال: 
من   ( قال:   النيّب أّن  طرق، 
الناس  أّيها  آذاني،  علّيا فقد  آذى 
القيامة  يوم  ُبعث  علّيا  آذى  من   !

يهودّيا أو نصرانّيا(.  

وجه االستدالل: 
بهذا  املسلمني  علماء  استدل 
علي  الوصي  إمامة  على  احلديث 
الشيخ  منهم   ،طالب أبي  بن 
دالئل  يف   املظفر  حسن  حممد 
الصدق، ج6، حيث قال: وهو ]أي 
طاعة  وجوب  يقتضي  احلديث[ 
يؤذيه  عصيانه  ألّن  علّي؛ 
على  طاعته  ووجوب  بالضرورة، 

الحلقة الخامسة عشر

علّيا  آذى  من   (
فقد آذاني، أّيها 
الناس ! من آذى 
يوم  ُبعث  علّيا 
يهودّيا  القيامة 

أو نصرانّيا(
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قال أمير المؤمنين : )إنكم إلى القناعة بيسير الرزق أحوج منكم إلى اكتساب الحرص في الطلب(.

 )P( إعطــــاء الزهـــراء
قـمـيص إبراهيـم الخـليل 

  )P( البنتهما زينب
يقال ان يف العارش من مجادى األوىل 
أعطت الزهراء )P( قميص إبراهيم 
اخلليل ألبنتها زينب)P(، وأوصتها 
يوم   )Q(احلسني ألخيها  تعطيه  أن 
منك  طلبه  إذا  وقالت:  عاشوراء، 
ضيفك  أنه  فاعلمي  احلسني  أخوك 
ساعة ثم يقتل، وكان ذلك قبل وفاة 

الزهراء)P( بثالثة أيام. 
 )Q(والدة اإلمام زين العابدين

)على رواية( 
األوىل  مجادى  من  عرش  اخلامس  يف 
بن  عيل  اإلمام  ولد  )36هـ(،  سنة 
)عىل   )Q(العابدين زين  احلسني 
يزدجر،  بنت  شهربانو  أمه  رواية(. 
توفيت يف النفاس عند والدة اإلمام 

. Q زين العابدين
مقتـل محمـد بـن أبي بـكر 

)رضوان اهلل عليه(
األوىل  مجادى  من  عرش  اخلامس  يف 

قريش  عابد  قتل  للهجرة   38 سنة 
عيل  اإلمام  ربيب  بكر  أيب  بن  حممد 
امللعون  يد  عىل   )Q( طالب  أيب  بن 
بعد  وضعه  حيث  العاص  بن  عمرو 
وحممد  واحرقه،  محار  جلد  يف  موته 
بن أيب بكر هو الذي قال اإلمام عيل 
بن أيب طالب )Q( يف حقه: )فعند اهلل 
كادحا  ناصحا وعامال  ولدا  نحتسبه 
)الرسالة  دافعا(  قاطعا وركنا  وسيفا 

رقم 35 من رسائل هنج البالغة(.

استشهـاد زيـد بن صـوحان 
)رضوان اهلل عليه( 

يف التاسع عرش من مجادى األوىل سنة 
صوحان  بن  زيد  قتل  للهجرة   36
الذي كان يقاتل يف ضمن جيش أمري 
املؤمنني عيل )Q( يف حرب اجلمل، 
صوحان  بن  صعصعة  اخو  وهو 
أمري  أصحاب  من  كان  العبدي 
األبدال،  من  وكان   ،)Q( املؤمنني 
وقد وردت يف فضله روايات عديدة. 

 

موسى  اإلمام  بن  القاسم  وفاة 
)L( بن جعفر

يف الثاين والعرشين من مجادى األوىل 
بن اإلمام  القاسم  سنة 192هـ تويف 
موسى الكاظم )Q( عىل رواية. ومل 
إالّ  والدته،  تاريخ  املصادر  لنا  حتّدد 
الثاين اهلجري،  القرن  أّنه من مواليد 

وُأّمه ُأّم ولد ، تكنّى بُأّم البنني. 
 )Q( ويذكر أهل التاريخ إن القاسم
هاجر إىل مدينة احللة يف منطقة تسمى 
مخار  كثرة  إىل  نسبة  )بامخرا(  بحي 
باملاء  املخلوط  الرتاب  الطني - وهو 
أن  بعد   - البناء  املستخدم يف  والتبن 
تاركا  الطغاة  قبل  من  للظلم  تعرض 
األهل واألوالد وجماورة قرب رسول 
اهلل )O( وبيت اهلل املعظم وبقي يف 
هذا املكان إىل أن وفاه األجل، وقربه 
من  قبة  وتعلوه  ُيزار  معروف  اليوم 
الذهب، ويقع يف حي بامخرا يف ناحية 
القاسم بني مدينتي احلّلة والديوانية.

عارص خالل حياته الرشيفة أربعة من 
الدوانيقي،  وهم  العباس  بني  حكام 

قال أمير المؤمنين : )إنكم إن صبرتم على البالء وشكرتم في الرخاء ورضيتم بالقضاء كان لكم من اهلل الرضا(.

وتوجه اإلمام Q إىل القاسم.

مرقد  عـلى  االعــتداء  تجدد 
اإلماميين العسكريين بتفجير 

المأذنتين الشريفتين
يف السابع والعرشين من شهر مجادى 
االعتداء  األوىل سنة 1428هـ جتدد 
العسكريني،   اإلماميني  مرقد  عىل 
قبل  من  الرشيفتني  املأذنتني  بتفجري 
بيانا  صدر  وقتها  ويف  الوهابية،  زمر 
للطائفة  األعىل  املرجع  مكتب  من 
الشيعية سامحة السيد السيستاين )دام 
اإلجرامي  العمل  هذا  يدين  ظله( 

األثيم جاء فيه:
مرة  لتنتهك  اآلثمة  األيادي  عادت 
العسكرية  الروضة  حرمة  أخرى 
ما  وتستهدف  سامراء  يف  املطهرة 
تبقى من معاملها املقدسة من املأذنتني 
تعرب  بشعة  جريمة  يف  الرشيفتني، 
وبغضهم  مرتكبيها  حقد  مدى  عن 
آلل النبي املصطفى )O( وسعيهم 
املتواصل إلشعال نار الفتنة الطائفية 

بني أبناء العراق العزيز.
عن  تعرّب  اذ  الدينية  املرجعية  ان 

هلذا  البالغ  واستنكارها  غضبها 
أسفها  وتبدي  اآلثم،  االعتداء 
املسؤولة  السلطات  لتلكؤ  الشديد 
املرقد  بواجبها يف محاية  القيام  عن 
األعزاء  املؤمنني  تناشد  الرشيف، 
األوقات  هذه  يف  يتحّلوا،  أن 
العصيبة، بمزيد من الصرب وضبط 
بأي  القيام  ويتجنبوا  النفس 
األبرياء  يستهدف  انتقامي  عمل 

واألماكن املقدسة لآلخرين.
اننا نأمل أن تبادر احلكومة إىل تنفيذ 
رسيعة  خطوات  باختاذ  وعدها 
للحرم  الالزمة  احلامية  لتوفري 
املقدس وإجراءات إعادة تشييده، 
العيل  باهلل  اال  قوة  وال  حول  وال 
العظيم.   )مكتب السيد السيستاين 
 27 األرشف  النجف  ظله(  )دام 

مجادى األوىل 1428(.
 وهناك مناسبات كثرية ومهمة قد 
السابقتني  السنتني  يف  ذكرها  تم 
أراد  فمن  األوىل  مجادى  لشهر 

االطالع فالرياجع.

املهدي، اهلادي وهارون. 
القدر  جليل  عليه  اهلل  سالم  وكان 
ثقة  رواه  ما  شأنه  جاللة  يف  ويكفي 
باب  يف  الكايف  يف  الكليني  اإلسالم 
موسى  بن  عيل  اإلمام  عن  النص 
الرضا )Q( عن يزيد بن سليط عن 
مكة  طريق  يف   Q الكاظم  اإلمام 
)...اخربك  له:  قال  اإلمام  ان  ويف 
منزيل  من  خرجت  إين  عامرة  أبا  يا 
وأرشكت  فالن  ابني  إىل  فأوصيت 
يف  وأوصيته  الظاهر  يف  بني  معه 
الباطن فأفردته وحده ولو كان األمر 
إياه  ابني حلبي  القاسم  إيل جلعلته يف 
اهلل عز  إىل  ورأفتي عليه ولكن ذلك 

وجل جيعله حيث يشاء...(.
قال:  انه  اجلعفري  سليامن  وعن 
احترض  )عندما   Q احلسن  أبا  رأيت 
القاسم:  إلبنه  يقول  أوالده(  أحد 
أخيك  رأس  عند  فاقرأ  بني  يا  )قم 
تستتمها،  حتى  صفا(  )والصافات 
فقرأ فلام بلغ: )... أهم أشد خلقّا أم 

من خلقنا...( قض الفتى(.
فيظهر من هذين اخلربين كثرة عناية 

جمادى األولى
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قال أمير المؤمنين )(: )إنكم إن رغبتم في الدنيا أفنيتم أعماركم فيما ال تبقون له وال يبقى لكم(.

األفذاذ  هؤالء  أمثال  دراسة  يف  إن 
وعربة  قدوة  الوالية(  )شهداء 
الطريق  مواصلة  أجل  من  لغريهم، 
الذي سلكوه يف سبيل الدفاع عن هذا 
يمثل اإلسالم  الذي  املقدس،  الوالء 
والسعادة  الكامل  وطريق  األصيل، 
والفالح يف الدنيا واآلخرة، واحلفاظ 
مهام  واملكتسبات  املبادئ  تلك  عىل 

كانت التضحيات.
عبد  أبو  ونسبه:  وكنيته  امسه 
معاوية  بن  َعِدي  بن  ُحْجر  الرمحن، 

الِكنْدي، املعروف بُحجر اخلري.
التاريخ  مصادر  لنا  حُتّدد  مل  والدته: 
أعالم  من  أّنه  إاّل  ومكاهنا،  والدته 
املحتمل  القرن األّول اهلجري، ومن 

أّنه ولد يف الكوفة باعتباره كوفيا.
صحبته: كإن )( من أصحـــــاب 
واإلمام  عيل  واإلمام   ،)O(النبي

.)K(احلسن واإلمام احلسني
جوانب من حياته: 

* اشرتك مع اإلمام عيل)Q( يف حروبه 
كّلها: اجلمل وصّفني والنهروان، وكان 

فيها من قادة اجليش.
عىل  أمريًا   )Q(عيل اإلمام  عّينه   *
الضّحاك  غارة  لرّد  أربعة آالف رجاًل؛ 
العراق.  أطراف  عىل  الفهري  قيس  بن 
الكويف:ج4،  أعثم  بن  امحد  الفتوح 

ص37.
* كان أحد الذين اشرتكوا يف دفن أيب 
والذين  الربذة،  يف   )( الِغفاري  ذر 
شهد هلم رسول اهلل )O( بأهّنم عصابة 

ليموتن   ...(  :)O(قال املؤمنني،  من 
تشهده  األرض  من  بفالة  منكم  رجل 
األنوار  بحار  املؤمنني...(  من   عصابة 

للمجليس: ج22، ص420.
* كان من أهل الكوفة الذين كتبوا إىل 
ينصحونه  ُأمورا،  عليه  ينقمون  عثامن 

وينهونه عنها.
من أقوال النيب)O( فيه: 

)سُيقتل   :)O(اهلل رسول  قال  1ـ 
وأهل  هلم  اهلل  يغضب  ُأناس  بعذراء 
اهلندي:  للمتقي  العامل  كنز  السامء( 

ج11، ص126.
عذراء  بمرج  )ُيقتل   :)O( وقال:  2ـ 
نفر يغضب هلم أهل الساموات( تاريخ 

اليعقويب: ج2، ص231.

 : Q  قال اإلمام علي
)الّلهم نّور قلبه بالُتقى، واهده إىل صراط مستقيم، ليت أّن يف جندي مائة مثلك(

قال أمير المؤمنين )(:)إنكم إن رجوتم اهلل بلغتم آمالكم وإن رجوتم غير اهلل خابت أمانيكم وآمالكم(.

أهّيا  فقال:  فقام  فتوّعده،  ذلك،  فأبى 
ألعن  أن  أمرين  أمريكم  إّن  الناس، 
لعنه  الكوفة:  أهل  فقال  فالعنوه،  علّيًا 
بالنية  املغرية  إىل  الضمري  وأعاد  اهلل، 
أيب  البن  البالغة  هنج  رشح  والقصد( 

احلديد: ج4، ص58.
إرساله إىل معاوية:

كتابًا  أبيه  بن  زياد  الكوفة  وايل  كتب 
له عدم  إىل معاوية بن أيب سفيان يذكر 
حتّمله من وجود ُحجر يف الكوفة، فأمره 
باحلديد،  موثقًا  إليه  يرسله  أن  معاوية 
وأصحابه  ُحجرًا  زياد  أرسل  وعندئٍذ 

إىل معاوية.

شهادته:
رسول  جاء  عذراء  قرية  إىل  وصلوا  مّلا 
أن  ُأمرنا  قد  )إّنا  قائاًل:  إليهم  معاوية 
واللعن  عيل  من  الرباءة  عليكم  نعرض 
أبيتم  وأن  تركناكم،  فعلتم  فإن  له، 
أّن  يزعم  املؤمنني  أمري  وإّن  قتلناكم، 
أهل  بشهادة  له  حّلت  قد  دماءكم 
عن  عفا  قد  أّنه  غري  عليكم،  مرصكم 
ُنَخلِّ  الرجل  هذا  من  فابرأوا  ذلك 

سبيلكم.
ذلك،  بفاعيل  لسنا  إّنا  الّلهم  قالوا: 
وأدنيت  فحفرت  بقبورهم  فأمر 

أكفاهنم.
ثّم إّن ُحجرًا قال هلم: دعوين أتوّضأ، 
فلاّم توّضأ قال هلم:  له: توّضأ،  قالوا 
ما  اهلل  فأيُمن  ركعتني،  ُأصيّل  دعوين 
ركعتني،  صّليت  إاّل  قّط  توّضأت 
انرصف،  ثّم  فصىّل  ليصل،  قالوا: 
قّط  صالة  صّليت  ما  واهلل  فقال: 
يب  ما  أن  تروا  أن  ولوال  منها،  أقرص 
جزع من املوت ألحببت أن أستكثر 
منها( تاريخ الطربي: ج4، ص205.
تأريه: ويف سنة  املسعودي يف  وقال 
ثالث ومخسني َقَتَل معاوية ُحْجر بن 
َعدّي الِكنْدي وهو أول من قتل صربا 
الكوفة  من  زياد  محله  االسالم  يف 
ومعه تسعة نفر من أصحابه من أهل 
وملا صار  وأربعة من غريها،  الكوفة 
ميال  عرش  اثني  عىل  عذراء  مرج  إىل 
بأخبارهم  الربيد  تقدم  دمشق  من 
فلام  أعور،  برجل  فبعث  معاوية  إىل 
قال  وأصحابه،  حجر  عىل  أرشف 
فإنه  الزجر  صدق  إن  منهم:  رجل 
الباقون،  وينجو  النصف  منا  سيقتل 
مصاب  املقبل  الرجل  ترون  أما 
بإحدى عينيه؟ فلام وصل إليهم قال 
حلجر: إن أمري املؤمنني أمرين بقتلك 
الكفر  ومعدن  الضالل  رأس  يا 
وقتل  تراب  أيب  واملتويل  والطغيان 
أصحابك إال أن ترجعوا عن كفركم 
وتلعنوا صاحبكم وتربأوا منه، فقال 
)إّن  معه:  كان  ممن  ومجاعة  حجر 
علينا  أليرس  السيف  َحّد  عىل  الصرب 
اهلل  عىل  القدوم  ثّم  إليه،  تدعونا  ممّا 
إلينا  أحّب  وصّيه  وعىل  نبّيه  وعىل 
الذهب  مروج  النار(  دخول  من 
يف  وُدفن  ص4،  ج3،  للمسعودي: 
التي  عذراء  مرج  وهي  املنطقة  نفس 
وقربه  دمشق،  عن  كلم(  تبعد)25 

معروف ُيزار.
 

من أقوال اإلمام علي)Q( فيه:
1ـ قال )Q(: )الّلهم نّور قلبه بالتقى، 
أّن  ليت  مستقيم،  رصاط  إىل  واهده 
األنوار  بحار  مثلك(  مائة  جندي  يف 

للمجليس: ج32، ص399.
العراق،  أهل  )يا   :)Q(وقال 2ـ 
مثلهم  بعذراء،  نفر  منكم سبعة  سُيقتل 
آل  مناقب  األخدود(  أصحاب  كمثل 
ج2،  آشوب:  شهر  البن  طالب  أيب 

ص107.
من أقوال العلماء فيه:

الطويس)(:)وكان  الشيخ  قال  1ـ 
الطويس:  الشيخ  رجال  األبدال(  من 

ص60، رقم515.
سّموا  والعّباد،  األولياء  واألبدال: 
بذلك ألهّنم كّلام مات منهم واحد ُأبدل 

بآخر. 
2ـ قال السّيد عيل خان املدين)H(: )ُيعّد 
من الرؤساء والزّهاد، وحمّبته وإخالصه 
ألمري املؤمنني )Q( أشهر من أن ُتذكر( 
خان  عيل  للسيد  الرفيعة  الدرجات 

املدين: ص423.
)هو   :)H(األمني حمسن  السّيد  قال  3ـ 
قائد،  رئيس،  الصحابة،  خيار  من 
زاهد،  عابد،  النفس،  أيّب  شجاع، 
تعاىل،  باهلل  عارف  الدعوة،  مستجاب 
باحلق،  جماهر  له،  مطيع  ألمره،  مسّلم 
مقاوم للظلم، ال يبايل باملوت يف سبيل 
األمني:  ملحسن  الشيعة  أعيان  ذلك( 

ج4، ص571.
 :)Q(عدم براءته من اإلمام علي

 :)Q( عيل  اإلمام  يل  )قال   :)(قال
وُأمرت  رضبت  إذا  أنت  تصنع  )كيف 
قال:  أصنع؟  كيف  له:  قلت  بلعنتي؟ 
العنّي وال تربأ منّي، فإيّن عىل دين اهلل( 
ج1،  الطويس:  للشيخ  الكيش  رجال 

ص319.
)وأمر  املعتزيل:  احلديد  أيب  ابن  قال 
أمري  يومئٍذ  وهو  ـ  شعبة  بن  املغرية 
الكوفة من قبل معاوية ـ ُحجر بن َعدي 
 ،)Q(علّيًا فيلعن  الناس،  يف  يقوم  أن 

)Q( قال لي اإلمام علي

)كي��ف تصنع أن��ت إذا 
ضربت وأم��رت بلعتين ؟ 
قلت له : كيف أصنع ؟ 
قال: العيّن وال تربأ ميّن، 

فإني على دين اهلل(



22

مع
جت

الم
و 

ة 
سر

األ

قال أمير المؤمنين :)إنما الدنيا دار ممر واآلخرة دار مستقر فخذوا من دار ممركم لمستقركم وال تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم(.

مت وُحْس����ِن االستماع:   احل��ث على الصَّ
الصمـت وُحسـن االسـتامع مهـارة البـّد 
مـن إتقاهنـا  ملـا لذلـك مـن أهيـة كـربى 
يف بنـاء العالقـات اإلنسـانية بـني األفـراد 
واجلامعـة، وهـي وسـيلة جُمديـة يف إجيـاد 
الفهـم املتبـادل بني الناس ومسـاعدهتم يف 
حـلِّ مشـاكلهم، والتخفيف مـن آالمهم، 

ومـا حيسـون بـه مـن ضيـٍق وحزن.
وقد نبَّـه القرآن الكريم إىل رضورة ُحسـن 
ِذيـَن َيْسـَتِمُعوَن  االسـتامع، قـال تعـاىل: )الَّ
ِذيَن َهَداُهْم  اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسـنَُه ُأْوَلِئـَك الَّ
سـورة  األَْلَبـاِب(  ُأْوُلـوا  ُهـْم  َوُأْوَلِئـَك  اهللَُّ 
 :Q الزمـر :آيـة 18، وعـن اإلمـام عـيل 
)عـود أذنـك حسـن االسـتامع، وال تصغ 
ميـزان  صالحـك..(  يف  يزيـد  ال  مـا  إىل 
احلكمة حممـد الريشـهري: ج2، ص1362.
العـرص  يف  النفـس  علـم  يف  ذكـر  وممـا 
"إنَّ  ـُه:  َنصُّ مـا  الشـأن  هـذا  يف  احلديـث 
اإلنصـات عظيـم الفائـدة، فهـو يفتح لك 
نافـذة لـرتى مـا يـدور يف عقـل الطـرف 
اآلخـر، كـام جيعـل الطـرف اآلخـر عـىل 
أنَّ  فلـو  إليـك.  لإلنصـات  اسـتعداد 
قلقـًا،  أو  غاضبـًا  كان  اآلخـر  الطـرف 
فلـامذا ال حتـاول أْن تسـتمع إىل شـكواه، 
ال تقاطعـه حتـى لـو شـعرَت أنـه خمطـئ، 
ُتْشـعره  أْن  ويمكنـك  هيينـك،  أنـه  أو 
بإصغائـك إليـه عـن طريـق تركيـز نظرك 
عليـه، أو هـّز رأسـك مـن آٍن آلخـر، أو 
أو  نعـم«  »نعـم،  مثـل:  عبـارات  ترديـد 
ينتهـي  تقصـده« وعندمـا  مـا  أفهـم  »أنـا 
مـن حديثـه، اْسـَأْله هبـدوء إن كان لديـه 
يشء آخـر يريـد أن يضيفـه، وشـجعه عىل 
أْن ُيفـيض إليـك بـكل مـا يضايقـه، بـأن 
تقـول لـه مثـاًل: »مـن فضلـك اسـتمر يف 
حديثـك« أو »مـاذا حـدث بعـد ذلك؟«. 
الطـرف  يريـد  ملـا  ُتنصـت  أْن  وبمجـرد 
اآلخـر أْن يقولـه، فغالبـًا ما سـيؤدي ذلك 
وأكثـر  ـاًل  تعقَّ أكثـر  ليصبـح  هتدئتـه،  إىل 
اسـتجابة بشـأن حل املشـكلة، واستصدار 

القـرار املطلـوب، فليس من قبيـل الصدفة 
أنَّ أفضـل املحاوريـن غالبـًا ما يسـتمعون 
أكثـر ممـا يتكلمـون" فـن التفـاوض لوليام 

.68 ص67-  أوري: 
براعـة  أنَّ  إىل  هنـا  اإلشـارة  مـن  والبـّد 
اإلنصـات تكون بـاألُذن، وطـرف العني، 
الوجـه،  وإرشاقـة  القلـب،  وحضـور 
وعـدم االنشـغال بتحضـري الـرّد، وعـدم 
االسـتعجال بالـرّد قبـل إمتـام الفهـم، فإنَّ 
أثـٍر  تـرك  يف  يفقـون  النـاس  مـن  كثـريًا 
ألول  يقابلوهنـم  مـن  نفـوس  يف  طيِّـب 
باهتـامم،  إليهـم  ُيصغـون  مـرة، ألهنـم ال 
إهنـم يسـتمعون بنصـف ُأُذن، وحيـرصون 
فـإذا  ملسـتمعهم،  سـيقولونه  فيـام  ههـم 
تكلَّـم املسـتمع مل ُيلقوا لــه باالً، ِعْلـاًم بأنَّ 
لـون املنصـت اجليد عىل  أكثـر النـاس ُيفضِّ
املتكلـم اجليـد، ومـن ُحسـن االسـتامع أنه 
املتحـدث،  بـكالم  عاملـًا  السـامع  كان  إذا 
فإنـه ليس مـن األدب مقاطعتـه ومداخلته 
فيـه، بغـرض اإلظهـار لآلخريـن معرفـة 

هـذا احلديـث والعلـم بـه. 
ومـن ُحسـن األدب أيضـًا، أنه إذا أشـكل 
ثـه،  حمدِّ كالم  مـن  يشء  املسـتمع  عـىل 
فـإن عليـه أْن يصـرب حتـى االنتهـاء مـن 
احلديـث، ثم يسـتفهم منـه بـأدب ولطف 
ومتهيٍد َحَسـٍن لالسـتفهام، وال يقطع عليه 
كالمـه، فـإنَّ ذلـك خملٌّ بـأدب االسـتامع، 
إال إذا كان املجلـس جملس دراسـة وتعلُّم، 
فـإن لـه حينئـٍذ شـأنًا آخـر، وحيسـن فيـه 
أو  اجلملـة  متـام  عنـد  واملناقشـة  السـؤال 
املعنـى الـذي يرشحـه املعلِّـم، وينبغـي أْن 
تكـون املناقشـة فيـه بـأدب وكياسـة، فمن 
عـىل  الرجـل  مغالبـة  السـيئة  األخـالق 
كالمـه، واالعـرتاض فيـه لقطـع حديثـه.

 احلث على خفض الصوت وعدم رفعه: 
مـن توجيهـات القـرآن الكريـم يف احلـث 
إىل  الدعـوة  اآلخريـن،  مـع  األدب  عـىل 
ويظهـر  رفعـه،  وعـدم  الصـوت  خفـض 
هـذا التوجيـه َجليِّـًا فيـام جـاء عـىل لسـان 

لقـامن احلكيـم يف وصايـاه البنـه، قـال اهلل 
َواْغُضـْض  َمْشـِيَك  يِف  )َواْقِصـْد  تعـاىل: 
ِمـْن َصْوتِـَك إِنَّ َأنَكـَر األَْصـَواِت َلَصـْوُت 
واحلكمـة   ،19 لقامن:آيـة  سـورة  احْلَِمـرِي( 
أوفـر  أنـه  بـه،  املأمـور  الصـوت  غـض  يف 
للمتكلم، وأبسـط لنفـس السـامع، وَفْهِمه.

وأدب خفـض الصـوت ينبغـي مراعاته مع 
مجيـع املخاطبـني، بغـضِّ النظـر عن ِسـنِّهم 
ومكانتهـم، غـري أنه يـزداد تأكيـدًا مع ذوي 
املكانـة والشـأن، وعـىل هـذا جـاء التوجيـه 
حـرضة  يف  الصـوت  بخفـض  القـرآين 
)َيـا  تعـاىل:  قولـه  يف  الـوارد   ،)O(النبـي
ِذيـَن آَمنُـوا ال َتْرَفُعـوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق  َـا الَّ َأهيُّ
َهـُروا َلُه بِاْلَقـْوِل َكَجْهِر  َصـْوِت النَّبِيِّ َوال جَتْ
َبَط َأْعاَمُلُكـْم َوَأْنُتْم ال  َبْعِضُكـْم لَِبْعـٍض َأْن حَتْ
َتْشـُعُروَن( سـورة احلجرات:آية2، وكذلك 
يف حـرضة الوالديـن، كـام ُيفهـم مـن قولـه 
ـا  تعـاىل: )... َفـال َتُقـْل هَلُـاَم ُأفٍّ َوال َتنَْهْرُهَ
َوُقـْل هَلُـاَم َقْوالً َكِريـاًم * َواْخِفْض هَلُـاَم َجنَاَح 
َكـاَم  اْرمَحُْهـاَم  بِّ  رَّ َوُقـْل  مْحَـِة  الرَّ ِمـْن  لِّ  الـذُّ
َيـايِن َصِغـريًا( سـورة اإلرساء: آيـة 23- 24.  َربَّ
ولعلنـا أحـوج مـا نكـون إىل اهلـدوء وعدم 
جيـري  الـذي  احلـوار  يف  الصـوت  رفـع 
حيسـن  فإنـه  واملخالفـني،  املعارضـني  مـع 
باملحـاور أال يرفـع الصـوت أكثر ممـا حيتاج 
ي  إليـه السـامع، فـإنَّ رفـع الصـوت ال ُيقوِّ
احلـاالت  أكثـر  ويف  قـط،  صاحبـه  حجـة 
قليـل  األعـىل  الصـوت  صاحـب  يكـون 
املضمـون، ضعيـف احلجـة، يسـرت عجـزه 
بالـرصاخ، عـىل عكـس صاحـب الصـوت 
اهلـادئ الـذي يعكـس عقـاًل متزنـًا وفكـرًا 
ُوجـد  وقـد  وموضوعيـة.  وحجـة  منظـاًم 
املعتـدل  الصـوت  أنَّ  والتجربـة،  باخلـربة 
اهلـادئ املتـأين مـن غـري رصاخ أو صيـاح، 
ومن غـري إرساٍر وإخفات، هـو األدخل إىل 
النفـوس، واألنفـذ إىل األعـامق، واألحفـظ 
جلـالل الكلمـة ووقـار املتكلـم. وللـكالم 

تتمـة إن شـاء اهلل تعـاىل.

واجبات األبناء:
أوىل اإلسـالم رعايـة األبنـاء آلبائهم 
عليهـم  وأوجـب  خاصـًا،  اهتاممـًا 
طاعتهـم املطلقـة، وجعـل عقوقهـم 
عليهـا  توّعـد  التـي  الكبائـر  مـن 
بالنـار، لقـد أعلن كتـاب اهلل العظيم 
يف غـري آية مـن آياته لزوم اإلحسـان 
لألبويـن ووجـوب طاعتهـام، وقرن 
ذلـك بعبادتـه، وطاعاتـه قـال تعاىل: 
ـاُه  إِيَّ إاِلَ  َتْعُبـُدوا  َأالَ  َربُّـَك  )َوَقـَى 
َيْبُلَغـنَّ  ـا  إِمَّ إِْحَسـانًا  َوبِاْلَوالَِدْيـِن 
ـا  كاَِلمُهَ َأْو  ـا  َأَحُدمُهَ اْلكِـَرَ  ِعنْـَدَك 
ـا َوُقـْل  ـاَم ُأفٍّ َوالَ َتنَْهْرمُهَ َفـاَل َتُقـْل َلُ
ـاَم َجنَاَح  ـاَم َقـْوالً َكِريـاًم َواْخِفْض َلُ َلُ
ُهاَم  ـِة َوُقـْل َربِّ اْرَحْ ْحَ لِّ ِمـَن الرَّ الـذُّ
َيايِن َصِغـريًا( سـورة اإلرساء: 24-23. َكـاَم َربَّ
الـذي  القويـم  النهـج  هـذا  عـى 
يمثـل أصالـة اإلسـالم وخلـوده يف 
تربيتـه وتعاليمـه جيـب عـى املسـلم 
بـكل  ويقابلهـام  أبويـه،  يعامـل  أن 
اخلدمـة  طاقـات  مـن  يملـك  مـا 
واإلحسـان وأن يسـّخر نفسه للعمل 
يف  ويشـيع  عواطفهـام،  يـريض  بـام 
نفوسـهام روح الرضـا والقبول، وقد 
 )O( تواتـرت األخبـار عـن النبـي
الـر  بلـزوم   )K( الـدى  وأئمـة 
واإلحسـان إليهـام، وفيـام يـيل بعض 

النصـوص. تلـك 
 َعـْن َجابٍِر َعـْن َأِب َعْبـِد اهللَّ Q َقاَل: 
َأَتـى َرُجـٌل َرُسـوَل اهللَّ )O( َفَقاَل: 

قال أمير المؤمنين :(: )إنما الكيس من إذا أساء استغفر وإذا أذنب ندم(.

األسرة اخللية األوىل للمجتمع: ج5

َهـاِد  اْلِ يِف  َراِغـٌب  إيِنِّ  اهللَّ  َرُسـوَل  َيـا 
  :)O( َُّنِشـيٌط؟ َقـاَل: َفَقـاَل َلـه النَّبِـي
)..َفَجاِهْد يِف َسـبِيِل اهللَّ َفإِنَّـَك إِْن ُتْقَتْل 
َتُـْت  وإِْن  ُتـْرَزْق  اهللَّ  ِعنْـَد  َحّيـًا  َتُكـْن 
َفَقـْد َوَقَع َأْجـُرَك َعـَى اهللَّ وإِْن َرَجْعَت 
ُولِـْدَت،  َكـاَم  ُنـوِب  الذُّ ِمـَن  َرَجْعـَت 
ِل  إِنَّ   )O( اهللَّ  َرُسـوَل  َيـا  َقـاَل: 
اَُم َيْأَنَسـاِن  َوالَِدْيـِن َكبرَِيْيـِن َيْزُعـاَمِن َأنَّ
ِب وَيْكَرَهـاِن ُخُروِجـي، َفَقـاَل َرُسـوُل 
اهللَّ )O(: َفقـرَّ َمـَع َوالَِدْيـَك َفَوالَِّذي 
َنْفـِي بَِيـِده ألُْنُسـُهاَم بِـَك َيْومـًا وَلْيَلـًة 

َخـرْيٌ ِمـْن ِجَهـاِد َسـنٍَة( الـكايف للشـيخ
 الكليني: ج2، ص160.

ويؤكـد اإلسـالم بصـورة خاصـة عى 
خدمـة األم والـر هبـا أكثـر مـن األب 
مـن  أكثـر  الولـد  عـى  حقوقهـا  ألن 
حقـوق األب، فقـد روى اإلمـام أبـو 
عبـد اهلل الصـادق )Q( أن رجـاًل جاء 
إىل النبـي )O( فقـال لـه: مـن أبـر؟ 
قـال )O(: )أمـك(، قـال: ثـم مـن؟ 
قـال:  مـن؟  ثـم  قـال:  )أمـك(  قـال: 
)أمـك( قـال: ثـم مـن؟ قـال: )أبـاك( 

ص124. ج5،  الطـويس:  للشـيخ  اخلـالف 

إن الولـد مسـؤول أمـام اهلل عـن رعاية 
أمـه والـر هبـا، وتوفـري مـا حتتـاج إليه 
وعنائهـا  القاسـية،  ألتعاهبـا  جـزاًء 
تربيتـه... يف  بذلتـه  الـذي  الشـاق 

فعـن أب جعفـر Q قـال: أتـى رسـول 
اهلل)O( رجـل فقـال: ان أبـّوي عّمرا 
وان أب مـى وبقيـت أمـي، فبلـغ هبـا 

لـا  أمضـغ  رصت  حتـى  الكـر 
وأوسـدها  الصبـي،  يمضـغ  كـام 
كـام يوسـد الصبـي، وعلقتهـا يف 
مكتـل أحركها فيـه لتنـام، ثم بلغ 
مـن أمرها إىل أن كانـت تريد مني 
احلاجـة فـال نـدري أي يشء هو، 
فلـام رأيـت ذلـك سـألت اهلل عـز 
وجـل أن ينبـت عـيل ثديـا جيـري 
فيـه اللبـن حتـى أرضعهـا، قال : 
ثم كشـف عـن صدره فـإذا ثدي، 
ثـم عـره فخرج منـه اللبـن، ثم 
قـال: هـو ذا أرضعتهـا كـام كانت 
: فبكـى رسـول  ترضعنـي، قـال 
)أصبـت   : قـال  ثـم   ،)O(اهلل
خريا، سـألت ربـك وأنـت تنوي 
قربتـه، قـال: فكافأهتا؟ قـال : ال، 
مسـتدرك  زفراهتـا(  مـن  بزفـرة  وال 

ص199. ج15،  الطـريس:  للنـوري  الوسـائل 

ولـزوم  بالوالديـن،  الـر  وإن 
طاعتهـام، والقيـام بجميـع ألـوان 
مـن  ذلـك  كل  لـام  اخلدمـة 
الرتبيـة  يف  األساسـية  العنـارص 
تاسـك  إىل  الادفـة  اإلسـالمية 
املجتمـع عـى أسـاس مـن املـودة 

املتبـادل.  واحلـب  الصادقـة 
واحلمد هلل رب العاملني.
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وقــع الــكالم عــى مواجهــة بنــي 
إرسائيــل مــع رجــل ثــري منهــم 
ــذا كان  ــارون ه ــارون(، ق ــى )ق يدع
بالكــر  املقــرون  للثــراء  مظهــرًا 
ــإن  ــًا، ف ــان، وأساس ــرور والطغي والغ
ــه  ــول حيات ــه يف ط ــى )Q( واج موس
ــة: ــتكبارية طاغوتي ــوى اس ــالث ق ث

مظهــرًا  كان  الــذي  )فرعــون(   -1
احلكومــة(. يف  )والقــدرة  للقــوة 

مظهــرًا  كان  الــذي  )قــارون(   -2
واملــال! للثــروة 

3- )الســامري( الــذي كان مظهــرًا 
ــة. ــاق والصناع للنف

وبالرغــم مــن أهــم مواجهــات النبــي 
موســى )Q( هــي مواجهتــه لفرعــون 
مواجهتيــه  أّن  إال  و)حكومتــه( 
ــًا،  ــرية أيض ــة كب ــام أمهي ــني ل األخريت
وحمتــوى  عــر  ذات  دروس  وفيهــام 

ــري. كب
مــن  كان  )قــارون(  أن  املعــروف 
ــه  ــن عم ــه )اب ــى وأقارب ــام موس أرح
أو ابــن خالتــه( وكان عارفــًا بالتــوراة، 
وكان يف بدايــة أمــره مــع املؤمنــني، 
ــر  ــره إىل الكف ــروة ج ــرور الث إال أن غ
ودعــاه إىل أن يقــف بوجــه موســى 
عــرة  ذات  ميتــة  اهلل  فأماتــه   )Q(

للجميــع.
)إِنَّ  أوالً:  شــأنه  يف  القــرآن  يقــول 
ــى  ــى َفَبَغ ــْوِم ُموَس ــن َق ــاُروَن َكاَن ِم َق
القصص:آيــة76،   ســورة  َعَلْيِهــْم( 
ذا  كان  أنــه  بغيــه وظلمــه  وســبب 
ــع  ــن يتمت ــه مل يك ــة، وألن ــروة عظيم ث
ــد  ــة فق ــخصية متين ــوي وش ــامن ق بإي
ــه  ــرية وجرت ــروة الكب ــذه الث ــه ه غرت
ــف  ــتكبار، يص ــراف واالس إىل االنح
ــروة فيقــول:  ــده مــن ث ــا عن القــرآن م
ــُه  ــاُه ِمــْن اْلُكنُــوِز َمــا إِنَّ َمَفاحِتَ )..َوآَتْينَ

ِة..( ســورة  ــوَّ ــِة ُأوِل اْلُق ــوُء بِاْلُعْصَب َلَتنُ
ــة76. ــص: آي القص

ــري  ــري ووف ــال كث ــارون كان ذا م إن ق
ــث كان  ــة، بحي ــب والفض ــن الذه م
يصعــب حــل صناديقهــا عــى الرجال 

ــداء. األش
مخس عظات: 

ــدد: )..إِْذ  ــذا الص ــرآن يف ه ــول الق يق
َقــاَل َلــُه َقْوُمــُه اَل َتْفــَرْح إِنَّ اهللََّ اَل ُيـِـبُّ 
ــنَي..( ســورة القصص:آية 67،  اْلَفِرِح
ــح قيمــة  ــع نصائ ــه أرب ــم يقدمــون ل ث
ــري  ــى مص ــم ع ــري مه ــرى ذات تأث أخ
لديــه  تتكامــل  بحيــث  اإلنســان، 
حلقــة مخاســية مــن النصائــح مــع مــا 

ــَرْح(. ــه: )اَل َتْف ــم ل ــن قول ــدم م تق
فالنصيحــة األوىل: قولــم لــه: )َواْبَتــِغ 
ــورة  ــَرَة( س اَر اآْلِخ ــدَّ ــاَك اهللَُّ ال ــاَم آَت فِي
ــارة إىل  ــذا إش ــة77، وه ــص: آي القص
أن املــال والثــروة ليــس أمــرًا ســيئًا كــام 
ــم أن  ــني، امله ــض املتومه ــوره بع يتص
ــال، ويف أي  ــتعمل امل ــم يس ــرف في تع
ــدار  ــه ال ــي ب ــإذا ابتغ ــق، ف ــق ينف طري
ــيلة  ــنه! أو كان وس ــام أحس ــرة ف اآلخ
ــاوز،  ــم والتج ــوى والظل ــب وال للع

ــه! ــوأ من ــال يش أس ف
ــه: )َواَل  ــم ل ــة: قول ــة الثاني والنصيح
ســورة  ْنَيــا(  الدُّ ِمــَن  َنِصيَبــَك  َتنــَس 
إىل  يشــري  والقــرآن  القصص:آيــة77، 
ــرد  ــكل ف ــي أن ل ــة، وه ــألة واقعي مس
منــا نصيبــًا مــن الدنيــا، فاألمــوال 
وثيابــه  بدنــه  عــى  يرفهــا  التــي 
ليظهــر بمظهــر الئــق هــي أمــوال 
ــى  ــان أن ال ينس ــى اإلنس ــدودة، فع حم

هــذه احلقيقــة.
ــن  ــي: )َوَأْحِس ــة: ه ــة الثالث والنصيح
ســورة  إَِلْيــَك(  اهللَُّ  َأْحَســَن  َكــاَم 

حقيقــة  وهــذه  القصص:آيــة77، 
أخــرى، وهــي أن اإلنســان يرجــو 
وخــريه  وإحســانه  اهلل  نعــم  دائــام 
يشء،  كل  منــه  وينتظــر  ولطفــه، 
فبمثــل هــذه احلــال كيــف يمكــن 
ــن  ــب اآلخري ــن طل ــايض ع ــه التغ ل
الريــح أو لســان حالــم.. وكيــف ال 

إليهــم!. يلتفــت 
ال  أن  الرابعة:واألخــرية  والنصيحــة 
ــات  ــوال واإلمكان ــذه األم ــك ه تغرن
الفســاد. )..َواَل  املاديــة فتجــرك إىل 
َتْبــِغ اْلَفَســاَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل ُيِــبُّ 
ــة77،  ــورة القصص:آي ــِديَن( س امْلُْفِس
ــم  ــن ه ــة م ــوم بدق ــن املعل ــس م ولي
الناصحــون لقــارون يومئــٍذ ولكــن 
رجــال  أنــم  بــه  املســلم  القــدر 
ــدة  ــاء، ذوو نج ــون، أذكي ــامء متق عل
وشــهامة، عارفــون للمســائل الدقيقــة 

الغامضــة!.
جواب قارون:

ــا كان جــواب هــذا   واآلن لنالحــظ م
ــيل  ــامل اإلرسائي ــي والظ ــان الباغ اإلنس
لــه!. فأجاهبــم  الواعظــني  لامعتــه 
قــارون بتلــك احلالــة مــن الغــرور 
والتكــر الناشــئة مــن ثروتــه الكبــرية، 
ــٍم ِعنــِدي(  ــَى ِعْل ــُه َع ــاَم ُأوتِيُت ــاَل إِنَّ )َق
ــذا ال  ــة 78، فه ــص: آي ــورة القص س
ــق أن  ــم ح ــس لك ــم، ولي ــق بك يتعل
ــامل،  ــرف ب ــة الت ــدوين إىل كيفي ترش
فقــد أوجدتــه بعلمــي وإطالعــي، ثــم 
إن اهلل يعــرف حــال ويعلــم أين جديــر 
ــي  ــه، وعلمن ــذي أعطاني ــال ال هبــذا امل
ــة إىل  ــال حاج ــه، ف ــرف ب ــف أت كي
تدخلكــم!. وبعــد هــذا كلــه فقــد 
يف  كبــرية  جهــودًا  وبذلــت  تعبــت 
ســبيل مجــع هــذا املــال، فــإذا كان 
اآلخــرون جديريــن باملــال، فلــم ال 

قال أمير المؤمنين  : )إنما أنت عدد أيام فكل يوم يمضي عليك يمضي ببعضك فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب(.قال أمير المؤمنين : )إنما زهد الناس في طلب العلم كثرة ما يرون من قلة من عمل بما علم(.

ــت  ــهم؟ فلس ــدون أنفس ــون وجيه يتعب
مضايقــًا لــم، وإذا مل يكونــوا جديريــن، 
فليجوعــوا وليموتــوا فهــو أفضــل لــم.

ــا  ــوط واملفضــوح طامل ــق املغل ــذا املنط ه
يــردده األثريــاء الذيــن الحــظ لــم مــن 
اإليــامن أمــام مــن ينصحهــم، وهــذه 
اللطيفــة جديــرة بااللتفــات إليهــا، وهي 
ــذي كان  ــم ال ــرح بالعل ــرآن مل ي أن الق
عنــد قــارون وأبقــاه مبهــاًم، ومل يذكــر أي 
ــتطاع  ــى اس ــارون حت ــد ق ــم كان عن عل
بســببه عــى هــذه الثــروة الطائلــة! أهــو 

ــم التجــارة  ــاء، أم هــو عل ــم الكيمي عل
ــم اإلدارة  ــة، أم عل ــة والزراع والصناع
ــه، الــذي اســتطاع أن جيمــع  اخلــاص ب
ــذه  ــع ه ــة، أم مجي ــروة العظيم ــذه الث ه

ــوم! العل
وهنــا جييــب القــرآن عــى قــول قــارون 
الضالــني،  املتكريــن  مــن  وأمثالــه 
ــَك  ــْد َأْهَل ــْم َأنَّ اهللََّ َق ــول: )َأَومَلْ َيْعَل فيق

ــَو  ــْن ُه ــُروِن َم ــَن الُق ــِه ِم ــن َقْبلِ ِم
مَجًْعــا(  َوَأْكَثــُر  ًة  ُقــوَّ ِمنْــُه  َأَشــدُّ 
ــول:  ــة 78، أتق ــورة القصص:آي س
ــِدي(  ــٍم ِعن ــَى ِعْل ــُه َع ــاَم ُأوتِيُت ﴿إِنَّ
ــيت  ــة 78، ونس ــورة القصص:آي س
ــد  ــاًم وأش ــك عل ــر من ــن كان أكث م
قــوة وأثــرى مــاالً، فهــل اســتطاعوا 
العــذاب  قبضــة  مــن  يفــروا  أن 

اإللــي؟!
 وللكالم تتمة إّن شاء اهلل تعاىل.

عهــد املجتهــد الكبــري آيــة اهلل العظمــى الشــيخ حممــد حســن النجفــي رحــه اهلل عــى نفســه، أن يكتــب كل ليلــة قســطًا مــن 
كتابــه الفقهــي االســتدالل الكبــري املعــروف بـــ )جواهــر الــكالم( الــذي يعتــر عنــد الفقهــاء مــن أهــم مصــادر البحــث 
العلمــي يف الفقــه اإلســالمي، ففــي تلــك الليلــة التــي مــات فيهــا ابنــه العزيــز، حــر جنازتــه وبيــده قلمــه وأوراقــه، يكتــب 

أســطرًا مــن الكتــاب ودموعــه منهمــرة عــى حليتــه البيضــاء، واحلــزن يعــر قلبــه عــى ذلــك املصــاب اللــل.
يقــول الشــيخ عبــاس القمــي )صاحــب كتــاب مفاتيــح النــان(: حّدثنــي الشــيخ الفقيــه احلــاج مــريزا حســني بــن املــريزا 
خليــل الطهــراين، أنــه كان لصاحــب الواهــر ولــد رشــيد، اســمه الشــيخ حيــد، وكان متكفــاًل بــكل أمــور والــده، والشــيخ 
صاحــب الواهــر متفرغــًا لتأليــف كتابــه الفقهــي، وال يمــل هــّم األمــور املعاشــية، فتــويف ولــده هــذا دفعــًة، فحــزن عليــه 
الشــيخ وقــال: انقطعــت ب األســباب، وضــاق صــدري وضاقــت الدنيــا يف عينــي، رصت ال أســتقر ليــاًل وال نــارًا، دائــم 
التفكــر، مضطــرب القلــب حزينــًا كئيبــًا، وبينــام أنــا كذلــك وقــد خرجــت مــن جملــس كنــت فيــه أول الليــل، وأنــا متوجــه 
إىل البيــت؛ إذ نوديــت مــن خلفــي:ال تفكــر، لــك اهلل، فالتفــُت مــن حــول مل أَر أحــدًا، فحمــدت اهلل تعــاىل وتوّجهــت إليــه، 
فُفتحــت عــيلَّ بعــد تلــك الليلــــة أبــواب رحتــــه، وانتظمــت أمــــوري وترّقــت أحـــوال. الفوائــد الرضوية الشــيخ عباس 

القمــي: ص454.
عــن أب عبــد اهلل، عــن أبيــه )L( قــال : قــال أمــري املؤمنــني )Q(: )اإليــامن لــه أركان أربعــة:  التــوكل عــى اهلل، وتفويــض 

االمــر إىل اهلل، والرضــا بقضــاء اهلل، والتســليم ألمــر اهلل عــّز وجــل( الــكايف للشــيخ الكلينــي: ج2، ص47.

كتابٌة عند جنازة عزيز 
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قال أمير المؤمنين :)إنما سمي الصديق صديقا ألنه يصدقك في نفسك ومعايبك فمن فعل ذلك فاستنم إليه فإنه الصديق(.

يف ليلة من ليايل الشتاء الباردة !
كان املطر هيطل بشده، معانقا األرض التي اشتاق هلا كثريا .. بعد طول 
غياب كان البعض ممسكا بمظله حتميه من املطر والبعض جيري وحيتمي 

بسرتته من املطر...
 يف هذا اجلو البارد واملطر الشديد كان هناك رجل واقف كالصنم ! بمالبس 
رثه .. قد تشقق البعض منها ال يتحرك .. حتى أن البعض ظنه متثاال ! شارد 

الذهن .. ودمعة تبعث الدفئ عىل خده
نظر له أحد املاّرة باستحقار .. سائال ..  أال متلك مالبس أفضل ؟ واضعا 

يده يف حمفظة النقود وبعينيه نظرة تكرب قائال : هل تريد شيئا ؟
فرد بكل هدوء : أريد أن تغرب عن وجهي !

فام كان من السائل إال أن ذهب وهو يتمتم...تبا هلذا املجنون !
جلس الرجل حتت املطر ال يتحرك إىل أن توقف املطر ! ثم ذهب بعدها إىل 

فندق يف اجلوار !!
فأتاه موظف االستقبال ... وقال له: ال يمكنك اجللوس هنا ويمنع التسول 

هنا رجاءا !
فنظر إليه نظرة غضب .. وأخرج من سرتته مفتاح عليه رقم b1)) رقم 1 

هو أكرب وأفضل جناح يف الفندق حيث يطل عىل النهر ((ثم أكمل سريه إىل 
الدرج والتفت إىل موظف االستقبال قائال !

سأخرج بعد نصف ساعة .. فهال جهزت يل سياريت )وأشار إىل سيارة فاخرة 
تقف عىل باب الفندق( ؟

صعق موظف االستقبال مما يرى ويسمع ..فحتى جامعي القاممة يرتدون 
مالبس أفضل منه !!

ذهب الرجل إىل جناحه وبعد نصف ساعة خرج رجل ليس بالذي دخل !!
حيث كان يرتدي مالبس فاخره .. و يعكس اإلضاءة من نظافته !

ال يزال موظف االستقبال يف حرية من أمره !
خرج الرجل راكب سيارته الفاخرة ! مناديا املوظف ... كم مرتبك ؟

فأجاب املوظف : كذا يا سيدي
الرجل : هل يكفيك ؟

املوظف : ليس متاما يا سيدي
الرجل : هل تريد زيادة ؟

املوظف : من ال يريد الزيادة يا سيدي
الرجل : أليس التسول ممنوع هنا ؟

املوظف بإحراج : بال
الرجل : تبًا لكم .. ترتبون الناس حسب أمواهلم فسبحان من بدل سلوكك 

معي يف دقائق
وأردف قائال : يف كل شتاء أحاول أن أجرب شعور الفقراء !

اخرج بلباس حتت املطر كاملرشدين ..كي أحس بمعاناة الفقراء !
أما انتم فتبا لكم .. من ال يملك ماال ليس له احرتام عندكم ..وكأنه عار عىل 

الدنيا
إن مل تساعدوهم ... فال حتتقروهم...
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