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فأوحى  صّلها،  يكن  ومل   Qعيل فجاء  العرص،   O اهلل  رسول  صّل  قال:   Q اهلل)الصادق(  عبد  أيب  عن 
وقد  قام  حني  حجره  عن   O اهلل  رسول  فقام   ،Q عيل  ِحْجر  يف  رأسه  فوضع  ذلك،  عند   O رسوله  إىل  اهلل 
اللهم   :O اهلل  رسول  قال  اهلل،  رسول  يا  ال  فقال:  العرص؟  صليت  أما  عيل،  يا  فقال:  الشمس  غربت 
                                 175 ص  للحمريي:  االسناد  قرب  ذلك(.  عند  الشمس  عليه  فردت  الشمس،  عليه  فأردد  طاعتك،  يف  كان  عليا  إن 

                                                                                             

معجزة رد الشمس

العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ
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1 - روي عن املفضل بن عمر قال: كنت أميش مع أيب عبد اهلل جعفر بن حممد L بمكة إذ مررنا بامرأة 
بني يدهيا بقرة ميتة، وهي مع صبّية هلا تبكيان فقال Q هلا: ما شأنك؟

قالت: كنت أنا وصبياين نعيش من هذه البقرة وقد ماتت، لقد حتريت يف أمري.
قال: أفتحبني]أحتبني[ أن حيييها اهلل لِك؟ قالت: أو تسخر منّي مع مصيبتي!؟

البقرة مرسعة سوّية،  فقامت  برجله، وصاح هبا،  ثم ركضها  بدعاء،  دعا  ثم  أردُت ذلك،  ما  قال: كل 
فقالت: عيسى بن مريم ورب الكعبة. فدخل الصادق Q بني الناس، فلم تعرفه ]املرأة[. )اخلرائج واجلرائح، 

قطب الدين الراوندي: ج1، ص294(

 2- إن مّحاد بن عيسى سأل الصادق Q أن يدعو له لريزقه ]اهلل[ ما حيج به كثريا، وأن يرزقه ضياعًا حسنة 
ودارًا حسنًا، وزوجة من أهل البيوتات صاحلة، وأوالدًا أبرارًا.

ودارًا  حسنة  ضياعا  وارزقه  حجة،  مخسني  به  حيج  ما  عيسى  بن  محاد  ارزق  اللهم   :Q ]الصادق[  فقال 
حسنًا، وزوجة صاحلة من قوم كرام، وأوالد أبرارًا.

قال بعض من حرضه: دخلت بعد سنني عل محاد بن عيسى يف داره بالبرصة.
فقال يل: أتذكر دعاء الصادق Q يل؟ قلت: نعم.

قال: هذه داري وليس يف البلد مثلها، وضياعي أحسن الضياع، وزوجتي من تعرفها من كرام الناس، 
وأوالدي ]هم من[ تعرفهم ]من األبرار[ وقد حججت ثامنية وأربعني حجة.

قال فحج محاد حجتني بعد ذلك، فلام خرج يف احلجة احلادية واخلمسني]و[وصل إىل اجلحفة وأراد أن 

حُيرم، دخل واديا ليغتسل، فأخذه السيل، ومّر به، فتبعه غلامنه، فأخرجوه من املاء ميتا، فسمي محاد غريق 

اجلحفة. )اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي: ج1، ص304(

)Q(كرامات اإلمام جعفر الصادق
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وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى
 السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

اجلـواب: كل دم تـراه الفتـاة قبـل بلوغها 
بـدم  ليـس  بلحظـة  ولـو  سـنوات  تسـع 
حيـض وكل دم تـراه املـرأة بعـد بلوغهـا 

سـتني سـنة ال تكـون لـه أحكامـه. 
دم  نـزول  يسـتمر  يومـًا  كـم     السـؤال: 

؟ حليـض ا
اجلـواب: أقـل مـا يكـون احليـض ثلثـة 
عـرة  وأكثـره  ليلتـان،  تتوسـطهام  أيـام 

أيام. 
   السـؤال: وإذا اسـتمر أقـل من ثلثـة أيام 

وانقطع؟
اجلواب: ليس هذا الدم دم حيض. 
    السؤال: وإذا زاد عل عرة أيام؟

يزيـد عـل عـرة  احليـض ال  اجلـواب: 
أيـام. 

    السـؤال: وإذا أهنـت املـرأة أيـام احليـض 
وطهـرت، ثـم عـاد فنزل الـدم ثانيـة بعد 

تسـعة أيـام مثًل؟
دم  النـازل  الـدم  هـذا  ليـس  ـ  اجلـواب: 
حيـض الَن الفـرة الفاصلـة بـني حيضـة 
وحيضـة جيـب أن ال تقـل عن عـرة أيام 

دائاًم. 
   السؤال: متى تعّد املرأة نفسها حائضًا؟

اجلـواب: إذا جاءها الـدم يف وقت عادهتا 
الوقتيـة أو قبـل وقـت عادهتا بزمـن قليل 

كيـوم أو يومني. 

ذات  املـرأة  تكـون  وكيـف     السـؤال: 
وقتيـة؟ عـادة 

احليـض  دم  منهـا  نـزل  إذا  اجلـواب: 
مرتـني يف زمـان خـاص مـن شـهرين 

فصاعـدًا. 
   السـؤال: إذا مل تكـن املـرأة ذات عـادة 
وقتيـة كالفتـاة التـي يأتيها الـدم ألول 
مـرة أو املضطربـة تلـك التي مل تسـتقر 
هلـا عـادة فمتـى تعـد نفسـها حائضًا؟

اجلواب: تعد نفسـها حائضـًا إذا حتقق 
أمرين:  أحد 

  1 ـ إذا كان الـدم حاويـًا عـل صفات 
دم احليـض وهـي احلمـرة أو السـواد 

واحلـرارة واخلـروج بحرقـة ودفـق. 
  2ـ  إذا رأت الدم واطمأنت باسـتمرار 

نزوله إىل ثلثـة أيام فام زاد. 
نفسـها  املـرأة  عـدت  إذا     السـؤال: 
املتقّدمـة  األمـور  ألحـد  حائضـًا 
وتركـت الصـلة ولكـن الـدم انقطع 
قبـل إكـامل ثلثـة أيـام فعلمـت أنه مل 

تصنـع؟ فـامذا  حيـض  بـدم  يكـن 
اجلـواب: تقـي مـا فاهتا مـن الصلة 

يف تلـك الفرة. 
النـازل  الـدم  اسـتمر  إذا  السـؤال:      
أيـام  متجـاوزًا  أقـل  أو  أيـام  عـرة 

عادهتـا؟

عـن  السـابقة  األعـداد  يف  حتدثنـا 
النجاسـات املعنويـة غـري املحسوسـة، 
التي لو »حدثت« لسـلبت من اإلنسـان 
طهارتـه، والحتـاج بعدئـٍذ إىل الغسـل 
)اجلنابـة،  وهـي:  سـّتة،  إهنـا  وقلنـا 
احليـض، النفـاس، االسـتحاضة، مّس 
امليـت، املـوت( وقـد حتدثنـا يف أعـداد 
سـابقة عن اجلنابـة، ونريـد التحدث يف 

هـذا العـدد عـن غسـل احليـض: 
هـو  ومـا  احليـض  هـو  مـا  السـؤال: 

؟ سـببه
دم  خـروج  احليـض  سـبب  اجلـواب: 
احليـض، وهـو دم تعتـاد عليـه النسـاء 
وتعرفـه، خيـرج يف فـرات منتظمـة كل 
شـهر تقريبـًا ويوصـف بأّنه »أمحـر« أو 
مائـل اىِل »السـواد« و»حـار« و»خيـرج 

بحرقـة ودفـق«. 
   السـؤال: هل هنـاك عمر معني للنسـاء 

يأتيهـن احليض...؟ الليت 
اجلـواب: نعـم، أن تكـون قـد أكملت 
تسـع سـنوات قمرية من عمرهـا، وأن 
ال تكـون قـد بلغت سـتني عامـًا قمريًا 
وهو سـّن اليأس، أي بني 9ـ  60 سـنة.
الـذي  الـدم  حكـم  هـو  مـا  السـؤال: 
تـراه الفتـاة قبل إكامهلا تسـع سـنوات، 
سـن  بعـد  املـرأة  تـراه  مـا  وكذلـك 

اليـأس؟

قال أمير المؤمنين Q:)جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتك تزك نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك(.
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يف أعـداد الحقة.  
   السـؤال: وإذا شـّكت املـرأة يف انقطاع دم 
احليـض؟ أي: شـّكت بأهنا َطُهـرت أو ال 

حائضًا؟ زالـت 
اجلواب: وجب عليها الفحص حينئٍذ. 

   السؤال: وكيف تفحص؟
اجلـواب: أن تدخـل قطنـة يف موضع الدم 
وتركهـا برهـة ثـم خترجهـا فـإن كانـت 
أن  وعليهـا  طاهـرة  فهـي  نقيـة  بيضـاء 
تغتسـل وتـأيت بعبادهتا كالصـلة والصوم 
أو  بالـدم  مثـًل... وإن كانـت مغموسـة 

خمّضبـة فهـي ال زالـت حائضـًا. 
    السـؤال: وإذا علمت املـرأة أهنا حائض؟ 

فامذا تفعل؟ ومـاذا ترك؟
اجلـواب: أحـكام املـرأة حـال احليـض ما 

يأيت: 
  1 ـ ال تصـح منهـا الصـلة الواجبـة وال 

املسـتحبة. 
  2 ـ ال تقـي مـا يفوهتـا مـن صلـوات 

احليـض.  أثنـاء 
الواجـب  الصـوم  منهـا  يصـح  ال  ـ   3   

 . ملسـتحب ا و
يف  صـوم  مـن  يفوهتـا  مـا  تقـي  ـ   4   
وكذلـك  احليـض،  فـرة  أثنـاء  رمضـان 
عـل  معـني  وقـت  يف  املنـذور  الصـوم 

وجوبـًا.  األحـوط 
احلـج  يف  الطـواف  منهـا  يصـح  ال  ـ   5   

مسـتحبًا.  أو  كان  واجبـًا  والعمـرة.. 
  6 ـ ال يصـح طلقها وهـي حائض إالّ يف 

مستثناة.  موارد 
  7 ـ حيـرم االتصـال اجلنـي يف القبـل هبا 
أيـام الدم، وأمـا بعد انقطاعـه فيجوز ولو 
قبـل الغسـل ولكن بعد غسـل الفرج عل 

األحـوط وجوبا. 
  8 ـ حيـرم عليهـا كل مـا حـرم عل 
املجنـب مما تقـدم يف أعداد سـابقة. 

  9 ـ جيب الُغسـل عـل احلائض إذا 
انتهـت فـرة احليـض لـكل عمـل 
ويسـتحب  بالطهـارة،  مـروط 
وهـو  الطهـارة،  عـل  للكـون 
مـن  الكيفيـة  يف  اجلنابـة  كغسـل 
االرمتـاس والرتيـب، وجيـزئ عن 
الوضوء كغسـل اجلنابـة، وإن كان 
األفضـل  بـل  اسـتحبابًا  األحـوط 

قبلـه.  الوضـوء 
السـؤال: ما هـي األمور املسـتحبة 

للحائـض يف أوقـات الصلة؟
التحـيش  هلـا  يسـتحب  اجلـواب: 
صـلة  كل  وقـت  يف  والوضـوء 
واجبـة، واجللوس يف مـكان طاهر 
تعـاىل،  ذاكـرة هلل  القبلـة  مسـتقبلة 
التسـبيحات  اختيـار  هلـا  واألوىل 

األربـع. 
السـؤال: ما هـي األمـور املكروهة 

؟ ئض للحا
اخلضـاب  هلـا  يكـره  اجلـواب: 
ومحـل  غريهـا،  أو  باحلنـاء 
املصحـف، وملـس هامشـه وما بني 

وتعليقـه. سـطوره، 

اجلـواب: تعتـر حائضـًا طـوال فـرة 
بعضـه  فقـد  وان  حتـى  الـدم  نـزول 

احليـض.  دم  صفـات 
مـن  أزيـد  الـدم  اسـتمر  إذا     السـؤال: 
عـرة أيـام وكانـت ذات عـادة حمددة 

وقتـًا وعـددًا؟
اجلـواب: تعتـر حائضـًا يف خصوص 
أيـام عادهتـا ال مـا تقـدم عليهـا وال ما 

عنها.  تأخـر 
   السـؤال: ذات العـادة إذا مل تـر الـدم يف 
وقـت عادهتـا ونـزل منهـا الـدم بعـد 
الوقـت واسـتمر ألزيد من عـرة أيام 
وكان بعضـه حيمـل صفـات احليـض 
وبعضـه ال حيمـل صفاتـه فـأي منهـام 

حيـض؟
اجلـواب: حيكـم باحليـض عـل األول 
لصفـات  حامـًل  كان  مـا  أي  منهـام 
احليـض، ولكـن تراعي يف العـدد عدد 
فـإذا كان مـا حيمـل  السـابقة،  العـادة 
صفـة احليـض اقـل مـن عـدد العـادة 
أكملـت العـدد بإضافة بعـض ما ليس 
بصفـة  مـا  كان  وإذا  احليـض،  بصفـة 
احليـض أكثـر مـن عـدد العـادة جتعل 

خصـوص مقـدار عادهتـا حيضـًا. 
مـن  أزيـد  الـدم  اسـتمر  إذا     السـؤال: 
عـرة أيـام ومل تكـن ذات عـادة أصًل 
كاملبتدئـة واملضطربـة واملتحرية فكيف 

متيـز دم احليـض عن سـواه؟
اجلـواب: باختـلف الصفـة فـإذا كان 
مقدار مـن الـدم النازل حتمـل صفات 
دم احليـض وكان مـا بني ثلثـة أيام إىل 
عـرة أيام جتعلـه حيضًا وما سـواه دم 
اسـتحاضة والـذي سـوف نتكلـم عنه 

قال أمير المؤمنين Q:)جاهد نفسك على طاعة اهلل مجاهدة العدو عدوه وغالبها مغالبة الضد ضده فإن أقوى الناس من قوي على نفسه(.
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ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالً﴾ )سورة اإلرساء: 36( ﴿َوالَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

التدبـر  السـمع والبـر والعقـل يف  النعـم: 
واملـي بعـد ذلـك عـى نـور وهـدى وليس 
عن إتبـاع وتقليـد أعمى وإال كانـت العقوبة 

واملسـاءلة عن عـدم اسـتخدامها.
الفطـرة  بـه  تقـي  ملـا  إمضـاء  ذلـك  ويف 
اإلنسـانية وهـو وجـوب إتبـاع العلـم واملنع 
بفطرتـه  اإلنسـان  فـإّن  غـره  إتبـاع  عـن 
املوهوبـة ال يريد يف مسـر حياتـه باعتقاده أو 
عملـه إال إصابـة الواقـع، واإلنسـان بفطرته 
السـليمة يتبـع يف اعتقـاده ما يراه حقـًا وجيده 
واقعـًا يف اخلـارج، ويتبـع يف عملـه مـا يـرى 
نفسـه مصيبـًا يف تشـخيصه، وذلـك فيام تيرس 
لـه أن حيصـل العلـم بـه، وأمـا فيـام ال يتيرس 
لـه العلم بـه كالفـروع االعتقادية بالنسـبة إىل 
بعـض النـاس وغالـب األعـامل بالنسـبة إىل 
غالـب النـاس فـإّن الفطـرة السـليمة تدفعـه 
إىل إتبـاع علـم مـن لـه علـم بذلـك وخـرة 
فيـؤل  لنفسـه  علـام  وخرتـه  علمـه  باعتبـار 
إتباعـه يف ذلـك باحلقيقـة إتباعـًا لعلمـه بـان 

لـه علـام وخـرة كـام يرجـع املسـافر وهـو ال 
يعـرف الطريـق إىل الدليـل لكـن مـع علمـه 
إىل  املريـض  ويرجـع  ومعرفتـه،  بخرتـه 
الطبيـب ومثلـه أربـاب احلوائـج إىل خمتلـف 
الصناعـات املتعلقة بحوائجهـم إىل أصحاب 

الصناعـات. تلـك 
  ويتحصـل مـن ذلـك أن عـى اإلنسـان أن 
ال يتخطـى العلـم يف مسـر حياتـه بحسـب 
مـا هتـدي إليـه فطرتـه غـر أنـه يعتر مـا تثق 
به نفسـه ويطمئـن إليه قلبـه علـاًم وان مل يكن 
ذاك اليقـن الـذي يسـمى علـاًم يف اصطـاح 

العلم. أهـل 
فلـه يف كل مسـالة تـرد عليـه إمـا علـم بنفس 
املسـألة وإمـا دليـل علمـي بوجـوب العمـل 
بـام يؤديـه ويـدل عليـه، فيـؤول معنـى قولـه 
سـبحانه )َوالَ َتْقـُف َمـا َلْيـَس َلـَك بِـِه ِعْلٌم( 
إىل أنـه حيـرم االقتحـام عـى اعتقـاد أو عمل 
يمكـن حتصيـل العلـم بـه إال بعـد حتصيـل 
العلـم، وأمـا مـاال يمكـن فيـه ذلـك فيحـرم 

  اآليـة تنهـى عـن إتبـاع مـا ال علم بـه، وهي 
إلطاقهـا تشـمل اإلتبـاع اعتقـادًا وعمـًا، 
يعنـي: ال تعتقـد مـا ال علـم لك بـه وال تقل 
مـا ال علـم لك بـه وال تفعـل مـا ال علم لك 
بـه ألن يف ذلـك كلـه إتباعًا مذمومـًا، واملعنى 
ال تكـن تابعـًا ملا ليـس لك به علم مـن اآلراء 
أو  املذاهـب  أو  األشـخاص  أو  األفـكار  أو 
الـرؤى فا تكـن تابعًا لـيء منهـا دون علم 

وتعقل. وبصـرة 
واألزمـان  األحـوال  مجيـع  يشـمل  وهـذا 
ينصـب عـى هـذه  العمـوم  واألمكنـة؛ ألن 
األمـور مجيعـًا، فالعبـد منهـي عـن إتبـاع مـا 
ليـس له به علـم يف كل وقـت ويف كل قضية، 
سـواًء كانـت تتعلـق بحقـوق اهلل أو حقـوق 

اآلدميـن أو غـر ذلـك مـن األمـور.
ويؤيد ذلك ما ذّيل اهلل به اآلية فقال: 

ـْمَع َواْلَبَرَ َواْلُفـَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن  ) إِنَّ السَّ
َعنْـُه َمْسـُؤوالً (أي ال بـد مـن اسـتخدام هذه 

قال أمير المؤمنين Q:)جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه وطالبها بحقوق اهلل مطالبة الخصم خصمه فإن أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه(.

اتباع ما ال علم به



9

آن
قـر

ري ال
سـ

تف جتيـب باحلـق وتشـهد عـى مـا هـو الواقـع 
فمـن الواجـب عـى اإلنسـان أن يتحـرز عن 
إتبـاع مـا ليـس لـه بـه علـم فـإّن األعضـاء 
ووسـائل العلـم التـي معـه ستسـأل فتشـهد 
عليـه فيـام اتبعـه ممـا حصلتـه ومل يكـن لـه به 

علـم وال يقبـل حينئـذ لـه عذر.
فاآليـة تريـد إن حتـذر وتقـول: ال تقـف مـا 
ليـس لـك بـه علـم فإنـه حمفـوظ عليـك يف 
سـمعك وبرك وفـؤادك، واهلل سـائلها عن 
عملك ال حمالة، وسـوف تشـهد عليك، وهو 
مـن أعجـب ما يسـتفاد مـن آيـات احلرش إن 
عـام  فيسـأهلا  اإلنسـانية  النفـس  اهلل  يوقـف 

أدركـت فتشـهد عـى اإلنسـان نفسـه.
وقـد تبـّن أن اآليـة تنهـى عـن اإلقـدام عى 
أمـر مـع اجلهـل بـه سـواء كان اعتقـادا مـع 
اجلهـل أو عمـا مـع اجلهـل بجـوازه ووجه 
الصـواب فيـه أو ترتيـب أثر ألمر مـع اجلهل 
بـه وذيلهـا يعلـل ذلك بسـؤاله تعاىل السـمع 
والبـر والفـؤاد، وال ضـر يف كـون العلـة 
مسـؤولة  األعضـاء  فـان  عللتهـا  ممـا  أعـم 
حتـى عـام إذا أقـدم اإلنسـان مع العلـم بعدم 
جـواز اإلقدام قـال تعـاىل: )اْلَيْوَم َنْختِـُم َعَى 
ُمنَـا َأْيِدهيِـْم َوَتْشـَهُد َأْرُجُلُهْم  َأْفَواِهِهـْم َوُتَكلِّ
امليـزان:   .65 يـس:  َيْكِسـُبوَن(  َكاُنـوا  بِـاَم 

ص93 ج13، 
دعوة إىل التثّبت:

يف قولـه: )َوالَ َتْقـُف َمـا َلْيـَس َلـَك بِـِه ِعْلٌم( 
دعـوة إىل التحري والتثّبـت، واملعنى: ال تتبع 
مـا ليس لـك به علـم، بل الواجـب أن تتثبت 

يف كل مـا تقولـه أو تعملـه أو تتلقاه.
دليـٌل  األمـور  كل  يف  التثبـت  أن  ومعلـوم 
عـى حسـن الـرأي وجـودة العقـل والنظـر، 
وبذلـك تنكشـف األمـور وتتبـن األحوال، 
وبالتـايل يقـرر العبـد مـاذا يعمـل أو يعتقـد 

ويقبـل ومـاذا يـرك.
واملتثبـت ُيعِمل فكـره وعقله ويشـاور غره، 
عـى  املعينـة  األسـباب  أعظـم  مـن  وهـذا 
جيتـاز  وهبـذا  والصـواب،  للحـق  الوصـول 
العبـُد أسـباب النـدم واحلـرسة، وغـر ذلك 
مـن األمـور اجلالبـة للشـقاء بـإذن اهلل تعاىل.

ْمع َواْلَبرَص َواْلُفَؤاد: ذكر السَّ
ختصيـص األمـور الثاثة بالذكـر ال يدل عى 
حـر املؤاخـذة فيهـا؛ ألن اإلنسـان مؤاخذ 

عـى مجيع ترفاتـه، وإنـام خصصهـا بالذكر؛ 
نظـرًا لعظـم خطرهـا، وألهنـا اآلالت التي هبا 
حيصـل العلـم النافـع للعبـد، وهـو مـا يميـز 
اإلنسـان عـن غـره مـن احليـوان؛ إذ إن العلم 
الثاثـة:  األقطـاب  هـذه  عـى  رحـاه  تـدور 

َواْلُفَؤاَد. َواْلَبـَرَ  ـْمَع  السَّ
ْمع َواْلَبرَص َواْلُفَؤاد: ترتيب ذكر السَّ

ـْمَع َواْلَبـَرَ َواْلُفَؤاَد(  يف قولـه تعـاىل:)إِنَّ السَّ
ـر ذكـُر الفؤاد؛  م السـمع عـى البـر وُأخِّ ُقـدِّ
املعتقـدات  ومسـتقر  احلـواس  منتهـى  ألنـه 
ومبعث اإلرادات، والسـمع والبـر طريقان 
لـه ونافذتـان عليـه، وهبام يصـل إليه كثـٌر من 
األمـور النافعـة أو الضـارة، فـام تبـره العن 
يؤثـر يف القلب وال شـك، كالنظـرة املحرمة.. 
الـخ، وهكـذا مـا تسـمع األذُن من خـٍر ورش 

لغناء. كا
مـا  أكثـَر  ألن  البـر؛  عـى  السـمع  م  وقـدَّ
ينسـب الناس أقواهلم إىل السـمع، وألن إدراك 
البـر؛  إدراك  مـن  وأشـمل  أعظـم  السـمع 
يف  كان  مـا  بـه  يـدرك  إنـام  البـر  أن  ذلـك 
مواجهتـه خاصـة، أما السـمع فيـدرك به مجيع 
املسـموعات التـي تطرقه مـن مجيـع اجلهات، 
وأيضـًا فـإن البـر ال يـدرك به إال األجسـام 
واألجـرام، بخاف السـمع، فـإن العبد يدرك 
بـه األمـور احلـارضة والغائبـة ممـا ُأخـر عنه، 
وهكـذا فالرتيـب الواقـع بن هـذه األمور يف 

اآليـة متـدرج بـه مـن األدنـى إىل األعـى.
املراقبة واملحاسبة:

إذا كان السـمع والبـر والفـؤاد منقسـاًم إىل 
مـا يؤمـر بـه وينهى عنـه، والعبد مسـؤول عن 
ذلـك، فإن هـذا يدعـو إىل املراقبة واملحاسـبة، 
والعبـد  ومسـاءلتها،  النفـس  مـع  والوقـوف 
مسـؤول عـن حـركات هـذه اجلـوارح، وهل 
ب  هـي حـركات نافعة، بـأن وضعت فيـام يقرِّ
إىل اهلل تعـاىل أم ضـارة بـأن وجهـت ملعصيـة 

اهلل.
فعـى العبـد أن يتعاهدها بحفظهـا عن األمور 
فمـن  جوابـًا،  السـؤال  هلـذا  ليعـّد  الضـارة؛ 
اسـتعملها يف طاعـة اهلل فقـد زّكاهـا وناّمهـا، 
وأثمـرت له النعيـم املقيم، ومن اسـتعملها يف 
ضـد ذلـك فقـد دّسـاها، وأسـقطها وأوصلته 

إىل العـذاب األليـم.

االقتحـام عليـه إال بعـد االعتـامد عـى دليـل 
وذلـك  والـورود  االقتحـام  جيـّوز  علمـي 
النبـي)O( وإتباعـه  كأخـذ األحـكام عـن 
وإطاعتـه فيـام يأمـر بـه وينهـى عنـه مـن قبل 
ربـه، وتنـاول املريـض مـا يأمـر بـه الطبيـب 
فيـام  الصنائـع  أصحـاب  إىل  والرجـوع 
يرجـع إىل صناعتهـم، فـان الدليـل العلمـي 
عـى عصمـة النبـي)O( دليـل علمـي عـى 
مطابقـة مـا خيـر بـه أو مـا يأمـر بـه وينهـى 
عنـه للواقـع وإصابـة مـن اتبعـه الصـواب، 
واحلجـة العلمية عـى خرة الطبيـب يف طبه، 
وأصحـاب الصناعـات يف صناعاهتـم حجـة 
علميـة عـى إصابـة مـن  يرجـع إليهـم فيـام 

به. يعمـل 
ُكلُّ  َواْلُفـَؤاَد  َواْلَبـَرَ  ـْمَع  السَّ )إِنَّ  وقولـه: 
للنهـي  تعليـل  َمْسـُؤوالً(  َعنْـُه  َكاَن  ُأولِئـَك 
السـابق يف قولـه: )َوالَ َتْقـُف َما َلْيـَس َلَك بِِه 

ِعْلـٌم(.
والبـر  السـمع  مـن  كل  هـو  فاملسـؤول 
والفؤاد يسـال عن نفسـه فيشـهد لإلنسان أو 
ُمنَا َأْيِدهيِْم َوَتْشـَهُد  عليـه كام قال تعاىل: )َوُتَكلِّ
.65 يـس:  َيْكِسـُبوَن(  َكاُنـوا  بِـاَم   َأْرُجُلُهـْم 

والسـؤال هنـا كناية عـن املؤاخـذة بالتقصر 
مسـؤول  أنـت  يقـال:  كـام  احلـق،  وجتـاوز 
فعلـك  عـن  ُستسـأل  أو  ترفاتـك،  عـن 
َتْشـَهُد  )َيـْوَم  تعـاىل:  قولـه  يف  كـام  هـذا، 
بِـاَم  َوَأْرُجُلُهـم  َوَأْيِدهيِـْم  َأْلِسـنَُتُهْم  َعَلْيِهـْم 
النـور[. سـورة   )24([ َيْعَمُلـوَن(   َكاُنـوا 
واملعنـى: ال تتبـع مـا ليـس لـك به علـم ألّن 
والبـر  السـمع  عـن  سيسـأل  سـبحانه  اهلل 
يسـتعملها  التـي  الوسـائل  وهـي  والفـؤاد 
مـن  واملحّصـل  العلـم،  لتحصيـل  اإلنسـان 
التعليـل أن السـمع والبـر والفـؤاد إنام هي 
نعـم آتاهـا اهلل اإلنسـان ليشـّخص هبـا احلـق 
وحيصـل هبـا عـى الواقـع فيعتقـد بـه ويبنـي 
هـل  منهـا  كل  عـن  وسيسـأل  عملـه  عليـه 
أدرك مـا اسـتعمل فيـه ادراكًا علميـًا؟ وهـل 
اتبـع اإلنسـان مـا حصلتـه تلك الوسـيلة من 

العلـم؟
فيسـأل السـمع هـل كان مـا سـمعه معلومـًا 
مقطوعـًا بـه؟ وعـن البـر هـل كان مـا رآه 
ظاهـرا بّينـا؟ وعن الفـؤاد هل كان مـا فّكر به 
وقـى بـه يقينيا ال شـك فيه؟ وهـي ال حمالة 

قال أمير المؤمنين Q:)جهاد النفس ثمن الجنة فمن جاهد نفسه ملكها وهي أكرم ثواب اهلل لمن عرفها(.
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العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

ـِد ْبـِن ِسـنَاٍن َعـْن َزْيـٍد  - َعـْن حُمَمَّ
َعْبـِد  َأَبـا  َسـِمْعُت  َقـاَل  اِم  ـحَّ الشَّ
َتَبـاَرَك  اهلل   )إِنَّ   َيُقـوُل:   )Q( اهللَّ 
َـَذ إِْبَراِهيـَم َعْبدًا َقْبـَل َأْن  وَتَعـاىَل اختَّ
َـَذه َنبِّيـًا َقْبَل  َيتَِّخـَذه َنبِّيـًا وإِنَّ اهللَّ اختَّ
َـَذه  اختَّ اهللَّ  وإِنَّ  َرُسـوالً  َيتَِّخـَذه  َأْن 
َرُسـوالً َقْبـَل َأْن َيتَِّخـَذه َخِليـًا وإِنَّ 
َعَلـه  جَيْ َأْن  َقْبـَل  َخِليـًا  َـَذه  اختَّ اهللَّ 
إَِمامـًا َفَلـامَّ مَجَـَع َلـه األَْشـَياَء َقـاَل: 
اِس إِمامـًا(، َقـاَل  )إِنِّ جاِعُلـَك لِلنَـّ
َفِمـْن ِعَظِمَهـا يِف َعْنِ إِْبَراِهيـَم َقاَل: 
تِـي قـاَل ال َينـاُل َعْهِدي  يَّ )وِمـْن ُذرِّ
ـِفيه  السَّ َيُكـوُن  اَل  َقـاَل  الظَّاملِِـَن(، 

.) التَِّقـيِّ إَِمـاَم 
الشرح:

)إِنَّ    :)Q( الصـادق  اإلمـام  قـال 
إِْبَراِهيـَم  َـَذ  اختَّ وَتَعـاىَل  َتَبـاَرَك  اهلل  
 َعْبـدًا َقْبـَل َأْن َيتَِّخـَذه َنبِّيـًا- الـخ (،
مـن  درجـة  أرفـع  سـالة  الرِّ إّن   
األحاديـث  مـن  يظهـر  كـام  ة  النبـوَّ

)K( البيـت  أهـل  عـن   املرويـة 
العبودّيـة  مـن  درجـة  أرفـع  ة  والنبـوَّ
فـإنَّ أكثـر الناس هلـم درجـة العبودّية 
وأّمـا  ة،  النبـوَّ درجـة  هلـم  وليسـت 
سـالة عـى اخلُّلـة واخلُّلة عى  قبلّيـة الرِّ
اإلمامـة فالوجـه فيهـا أنَّ اخلُّلـة قيـل 
عنهـا: هي فـراغ القلـب عـن مجيع ما 
سـواه، واخلليـل َمـن ال يّتسـع القلب 
لغـره وقـد كان إبراهيـم )Q( هبـذه 
 ،)Q( إليـه قولـه الصفـة كـام يرشـد 
حـن قـال لـه جرائيـل )Q(: )ألـك 
حاجـة(، وقـد ُرمـي باملنجنيـق فقـال 
 )Q( فنفـى ،)أّمـا إليـك فـا( :)Q(
يف تلـك احلالـة العظيمـة أن يكـون له 
حاجـة إىل غـر اهلل تعاىل وال شـبهة يف 
سـالة  رجـة فوق درجة الرِّ أنَّ هـذه الدَّ
إذ كلُّ رسـول ال يلـزم أن تكـون لـه 

رجـة.  هـذه الدَّ
ة وال يبعـد  وقيـل: اخلّلـة صفـاء املـودَّ
َمـن  ألنَّ  ل  األوَّ القـول  إىل  إرجاعـه 

تـه هلل تعـاىل صافيـة مل تكن  كانـت مودَّ
لـه حاجـة إىل غـره أصـًا وال ينظـر 
تـه  لكانـت مودَّ إىل سـواه قطعـًا وإالّ 

اجلملـة. يف  مشـوبة 
وقيـل: اخلّلـة اختصاص رجـل بيء 
)Q( دون غره، وال ريب يف أّنه كان له 

 ُقـْرٌب منـه تعـاىل مل يكن لغـره وهذه 
سـالة.  رجـة أيضـًا فـوق درجة الرِّ الدَّ

وأّمـا اإلمامـة فهـي أفضـل مـن اخلّلة 
ألهّنـا فضيلـة رشيفـة ودرجـة رفيعـة 
وأعـى  شـأنًا  وأعظـم  قـدرًا  وأجـّل 
مكانـًا وأمنـع جانبـًا وأبعـد غـورًا من 
ف  أن يبلغهـا البرش بعقوهلـم، وقد رشَّ
فقـال:  هبـا   )Q( إبراهيـم  تعـاىل  اهلل 
اِس إِمامـًا(، يأمتّـون  )إِنِّ جاِعُلـَك لِلنَـّ
بـك ويّتبعونـه يف األقـوال واألعـامل 
والعقائـد، بعـد مـا أعطـاه الّدرجـات 

السـابقة، فَعُظَمـْت اإلمامـة 
فقـال   )Q( عينـه  يف 

)وِمـْن  هبـا  رسورًا 

قال أمير المؤمنين Q:)جماع الدين في إخالص العمل وتقصير األمل وبذل اإلحسان والكف عن القبيح(.

)K( ِة ُسِل واأَلِئمَّ َطَبَقاُت اأَلْنِبَياِء والرُّ
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حما تِـي(، قـال الزخمـرشي يف الفائـق:  يَّ ُذرِّ
هم  رِّ ألنَّ اهلل تعـاىل ذرَّ ّيـة مـن الـذَّ رِّ الذُّ
بمعنـى  رء  الـذَّ مـن  أو  األرض،  يف 
جل، وقال  اخللـق،...   وهي نسـل الرَّ
جـل  الرَّ ذرّيـة  املغـرب:  يف  زي  املطـرَّ
ومنـه  أوالده ويكـون واحـدًا ومجعـًا 
َلُدْنـَك  ِمـْن  يِل  )َهـْب  تعـاىل:  قولـه 
آيـة77(. عمـران:  آل  )سـورة  َطيَِّبـًة(  ـًة  يَّ  ُذرِّ
فقـال اهلل تعـاىل إيـامء إىل إجابـة دعائه 
ال  اجلملـة  يف  الظـامل  بـأنَّ  وترحيـًا 
يناهلـا )قاَل ال َينـاُل َعْهـِدي الظَّاملَِِن(، 
أي املوصوفـن بالظلـم وقتـًا ّمـا، قال 
القـايض فيه إجابـة إىل ملتمسـه وتنبيه 
ّيتـه ظلمة  عـى أّنـه قـد يكـون مـن ذرِّ
اهلل  مـن  اإلمامـة  ينالـون  ال  وأهّنـم 
ألهّنا أمانـة من اهلل وعهـده، والظامل ال 
يصلـح هلـا وإّنام يناهلـا الـررة األتقياء 
منهم، وفيـه دليل عى عصمـة األنبياء 
مـن الكبائر قبل البعثة وأنَّ الفاسـق ال 
يصلـح لإلمامـة، فأبطلـت هـذه اآلية 
م كلِّ ظـامل عى  إمامـة كلِّ سـفيه وتقـدُّ
رهتا يف  الـرِّ التقي إىل يـوم القيامـة وقرَّ

 . الصفوة
بـأن جعلهـا يف  ثـمَّ أكرمـه اهلل تعـاىل 
ّيتـه أهل الصفـوة والطهـارة فقال:  ذرِّ
)َوَوَهْبنَـا َلـُه إِْسـَحَق َوَيْعُقـوَب َنافَِلـًة 
َوَجَعْلنَاُهـْم  ـَن*  َصاحِلِ َجَعْلنَـا  َوُكاًّ 
َوَأْوَحْينَـا  بَِأْمِرَنـا  هَيْـُدوَن  ـًة  َأِئمَّ
اِت َوإَِقاَمِة  إَِلْيِهـْم فِْعَل اخْلَـْرَ
َكاِة  الـزَّ َوإِيَتـاَء  ـاِة  الصَّ
َوَكاُنـوا َلنَـا َعابِِديـَن( 
آية73-72(  )سورة األنبياء: 

 ،

والبعـد مـن  عـى سـنن االسـتقامة 
أحـداث الظلمة الكفرة فهـم بمنزلة 

حـى. القطـب مـن الرَّ
ويفـرّس هـذا احلديـث مـا روي عـن 
سـامعة بـن مهـران قـال: قلـت أليب 
 : عبـد اهلل )Q(: قـول اهلل عـزَّ وجـلَّ
اْلَعـْزِم  ُأْوُلـوا  َصـَرَ  َكـاَم  )َفاْصـِرْ 
آيـة35(. األحقـاف:  )سـورة  ُسـِل(  الرُّ  ِمـْن 

فقـال )Q(:)نــــــــوح وإبراهيـم 
.))Q( وموسـى وعيسـى وحمّمـد

قلت: كيف صاروا أويل العزم؟
قـال )Q(: )ألنَّ نوحـًا بعث بكتاب 
بعـد  جـاء  َمـن  وكلُّ  ورشيعـة، 
نـوح أخـذ بكتـاب نـوح ورشيعتـه 
 )Q(ومنهاجـه حّتـى جـاء إبراهيـم
كتـاب  تـرك  وبعزيمـة  بالصحـف، 
نـوح ال كفـرًا بـه، فـكلُّ نبـّي جـاء 
بعـد إبراهيـم أخـذ برشيعـة إبراهيم 
جـاء  حّتـى  وبالصحـف  ومنهاجـه 
موسـى بالتوراة ورشيعتـه ومنهاجه، 
وبعزيمـة تـرك الصحف، فـكلُّ نبّي 
بالتـوراة  أخـذ  موسـى  بعـد  جـاء 
ورشيعتـه ومنهـــــاجه حّتـى جـاء 
وبعزيمـة  باإلنجيـل   )Q( املسـيح 
ترك رشيعة موسـى ومنهاجـه، فكلُّ 
نبـي جـاء بعد املسـيح أخـذ برشيعته 
 )O( ومنهاجـه حّتـى جـاء حممـد
فجـاء بالقـرآن وبرشيعتـه ومنهاجـه 
القيامـة  يـوم  إىل  حـال  فحالـه 
وحرامه حرام إىل يوم القيامة فهؤالء 
.))K( سـل  الرُّ مـن  العـزم   ُأولـو 

 

يف  واخلافـة  اإلمامـة  تـزل  فلـم 
عـن  بعـض  يرثهـا  الطاهـرة  ّيتـه  ذرِّ
بعـض قرنـًا بعـد قـرن حّتـى ورثهـا 
)إِنَّ  فقـال:   )O( نبيَّنـا  تعـاىل  اهلل 
َبُعـوُه  اتَّ ِذيـَن  َللَّ بِإِْبَراِهيـَم  اِس  النَـّ َأْوىَل 
َواهللَُّ  آَمنُـوا  ِذيـَن  َوالَّ النَّبِـيُّ  َوَهـَذا 
آيـة68( عمـران:  آل  )سـورة  امْلُْؤِمنِـَن(   َويِلُّ 
 )O( فكانـت هلـم خاّصـة فقّلدهـا 
تعـاىل فصـارت  اهلل  بأمـر   )Q( علّيـًا 
الـررة  األتقيـاء  األصفيـاء  ّيتـه  ذرِّ يف 
الكرمـاء اّلذيـن هـم أولـو األمـر كـام 
ِذيـَن آَمنُـوا  َـا الَّ قـال اهلل تعـاىل: )َيـا َأهيُّ
ُسـوَل َوُأْويِل  َأطِيُعـوا  اهلل  َوَأطِيُعـوا الرَّ
األَْمِر ِمنُْكْم( )سـورة النسـاء: آيـة59(، ثمَّ إّن 
طائفـة مـن الّلصـوص املتغّلبـة اّلذين 
نشـأت عقوهلـم وعظامهـم وحلومهم 
يف عبـادة األوثـان غصبوهـا مـن أهل 

الصفـوة فضّلـوا وأضّلـوا كثـرًا.
َيْعُفـوٍر  2- َعـْن ِهَشـاٍم َعـِن اْبـِن َأيِب 
َقاَل َسـِمْعُت َأَبـا َعْبـِد اهللَّ )Q( َيُقوُل: 
)َسـاَدُة النَّبِيَِّن وامْلُْرَسـِلَن َخَْسـٌة وُهْم 
وَعَلْيِهـْم  ُسـِل  الرُّ ِمـَن  اْلَعـْزِم  ُأوُلـو 
َحى ُنوٌح وإِْبَراِهيُم وُموَسـى  َداَرِت الرَّ
ـٌد َصـىَّ اهللَّ َعَلْيـه وآلِـه  وِعيَسـى وحُمَمَّ

األَْنبَِياِء(. مَجِيـِع  وَعـَى 
الشرح:

هـذا  يف   )Q( الصـادق  اإلمـام  قـال 
احلديـث: )...وَعَلـــــــــْيِهْم َداَرِت 
َحـى(، يقـال: دارت رحـى احلرب  الرَّ
حى  إذا قامـت عى سـاقها وأصـل الرَّ
هـي اّلتـي يطّحـن هبـا واملعنـى يـدور 
أمـره  قيـام  ويمتـدُّ  اإلسـام  عليهـم 

قال أمير المؤمنين Q:)جعل اهلل لكل عمل ثوابا ولكل شيء حسابا ولكل أجل كتابا(.



مسجــد نيوجــيه
فــي الصــني

العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

مسجد نيوجيه.. رمز احلضارة اإلسلمية يف الصني
مسجد نيوجيه هو من أقدم املساجد يف العاصمة الصينية بكن، والذي يعد حتفة 
فنية صينية إسامية، ورصح عريق ختطاه الزمن باعتباره رمز احلضارة اإلسامية 

الصينية الرائدة.
كان مسجد نيوجيه يف املايض حديقة رمان، وعرف الشارع يف تلك الفرة باسم 
حيث  املسلمة،  هوي  قومية  من  سكانه  غالبية  وكان  الرمان،  شارع  أي  ليوجيه 

متيزوا بإعداد حلم البقر الذي يسمى باللغة الصينية نيورو.
وبسبب التشابه اللفظي بن كلمتي ليو ونيو، استبدل الناس اسم حي الرمان بحي 

البقر.
بني املسجد الذي يقع رشقي احلي يف عهد أرسة لياو عام 996 ميادي، أي منذ 

أكثر من ألف عام مضت، تم ترميمه ثامن مرات خاهلا.
ويعيش باملنطقة املحيطة باملسجد أكثر من 12 ألف مسلم من قومية هوي.

وعى شارع املسجد يوجد العديد من املحات التجارية املراصة واملطاعم التي 
يضعون  أصحاهبا  أن  كام  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  واجهاهتا  عى  يكتب  ما  غالبا 

طاقيات عى رؤوسهم مما يميزهم كمسلمن. 
يوم  يتزايد عددهم  الذين  واملحتاجن  العجزة  بعض  يقف  املسجد  أبواب  وأمام 

اجلمعة، لعلهم حيصلون عى صدقات املصلن.
تاريخ بناء املسجد:

املدونات  وتفيدنا  قانغشانغ،  تاريخ  ما جاء يف  املسجد سنة 996م حسب  بني    
التارخيية أن أحد العرب، ويدعى الشيخ قوام الدين، قد جاء من باده إىل الصن، 
وابنه  الدين،  نارص  الثان  وابنه  الدين،  صدر  البكر  ابنه  أوالد:  ثاثة  معه  وكان 
الثالث سعد الدين، وكانوا مجيعا أذكياء وأكفاء بشكل متمّيز، وفوق العادة؛ لذا 
أهنم  إال  املرموقة،  الوظائف  بعض  ومنحهم  كثرا  الصيني  اإلمراطور  أحبهم 
الباط  إياها  منحهم  التي  الوظائف  أبدا  يستسيغوا  ومل  الفرصة  تلك  يستغلوا  مل 
اإلمراطوري وطلبوا من اإلمراطور أن يسّهل هلم بناء مساجد يف بكن، فام كان 
من اإلمراطور إال أن أمر بتنفيذ رغبتهم، حيث بنيت بعض املساجد حينها ومن 

بينها كان مسجد نيوجيه.
الصورة  عى  أصبح  ثم  األمر،  بادئ  يف  احلجم  صغر  نيوجيه  مسجد  كان  وقد 
-1368( وتشينغ  مينغ  أرسيت  عهد  يف  مرارا  بنائه  توسيع  بعد  اليوم  نراها  التي 
1911م(. ويف سنة 1474م أطلق اإلمراطور عليه اسم )يل باي يس( الذي يعني 
)دار الصاة(. وملا تم ترميمه سنة 1696م عى حساب الباط اإلمراطوري منح 

لوحا مكتوبا عليه  دار الصاة اإلمراطورية.
عامرة املسجد:

تبلغ مساحة هذا املسجد حوايل 6000 مر مربع، ومع أن مبانيه ال ختتلف عن 
بالزخارف اإلسامية  أهنا مميزة  الصينية شكا وتوزيعا إال  الكاسيكية  القصور 
الطراز، أما قاعة الصاة يف املسجد فتواجه الرشق، وهي تشّكل مع القاعة املقابلة 
هلا وجناحي املسجد اجلنويب والشاميل دارًا مربعة مثالية )أي دار حتيط هبا املبان من 

اجلهات األربع وتتوسطها ساحة رحبة(. 
  وتتكون قاعة الصاة من ثاثة مبان مراصة طوالً، وخسة فسح عرضا. وهي 
تغطي مساحة قدرها أكثر من ستامئة مر مربع، وتتسع لقرابة ألف مصيل يف آن 
القاعة من اخلارج، لوجدهتا مبنى كاسيكيا صينيا  واحد. ولو ألقيت نظرة عى 
األلوان،  الزاهية  اخلشبية  والركيبات  املرفوعة  األفاريز  به من  تتميز  بام  نموذجيا 
الطراز متاما. وحمارب قاعة الصاة مسقوف  الداخلية إسامية  غر أن زخارفها 
امللون من  الدائري  بالسقف  مميزة  الشكل  بمقصورة مسدسة األضاع خمروطية 
نوافذ  والشاملية  اجلنوبية  جدراهنا  وعى  )960-1279م(.  سونغ  أرسة  عهد 
منقوشة بالكتابات العربية. ويف قاعة الصاة ثامن عرشة دعامة وواحد وعرشون 
والتسابيح  القرآنية  اآليات  من  نقوش  العليا  العقود  عتبات  عى  وتظهر  عقدا. 

قال أمير المؤمنين Q:)جعل اهلل سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد اهلل كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق اهلل(.
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ما  حسب  حرية  بكل  الدينية  طقوسهم 
من  أكثر  يوجد  حيث  القانون،  هلم  خيوله 
الباد،  أرجاء  يف  تنترش  مسجد   30000
الصلوات اخلمس وخمتلف شعائرهم  ألداء 

الدينية.
سائر  من  غره  عن  رمضان  شهر  ويتميز   
الدينية  األنشطة  من  بالعديد  السنة  شهور 
الصلوات  أداء  مثل  الصينيون  يامرسها  التي 
ليلة  أعامل  وأداء  القرآن  وتاوة  املستحبة 

القدر.
دروس  إلقاء  يف  املساجد  أئمة  يبدأ  كذلك   
للمسلمن حول تعاليم القرآن وآداب السنة 
بالصيام  ترتبط  التي  تلك  خاصة  النبوية، 

وأخاق الصائمن.
أما عن املسلمن أنفسهم فهم يتعايشون مع 
قومية  اهلان  وهي أكر قومية يف الصن، ويف 
الشهر  هذا  يف  وخصوًصا  الدينية  املناسبات 
من  جلراهنم  املسلمون  هؤالء  م  يقدِّ الكريم 
التقليدية، ويف نفس  اهلان  أطعمتهم  قومية  
الوقت يعطي  اهلان  بدورهم اهلدايا جلراهنم 
من  أكثر  الصن  يف  ويوجد  املسلمن.  من 
اإلسامية.  لألطعمة  ومتجر  مطعم   988
تنترش يف رمضان  التي  األطعمة  أشهر  ومن 
بن املسلمن يف رمضان حلم الضأن املشوي، 
تبادل احللوى  أيًضا عى  وحيرص املسلمون 

والبلح والشاي.. 
الصن  يف  إسامية  مجعيات  تأسست  وقد 
الرشعية  واملصالح  احلقوق  متثل  وهي 
الصن،  يف  القوميات  خمتلف  ملسلمي 
سياسات  نرش  عى  إنشائها  منذ  وتعمل 
اإليامن  بحرية  اخلاصة  الصينية  احلكومة 
اإلسامية  األنشطة  خمتلف  وإجراء  الديني 
تطوير  إىل  باإلضافة  الباد،  أنحاء  يف 
الثقايف  الراث  وكشف  اإلسامي  التعليم 
بحوث  أعامل  تنظيم  وكذلك  اإلسامي 
ونرش  وحترير  وترمجة  اإلسامية  الثقافة 
الكريم  القرآن  وطبع  اإلسامية،  الكتب 
وبناء املساجد وتنظيم املسلمن ألداء فريضة 
وتعزيز  اإلسامية،  األطعمة  وحتسن  احلج 
االسامية  و  العربية  الشعوب  بن  الصداقة 
األعامل  من  وغرها  الصن.  مسلمي  مع 

املختلفة. 

جنبات  وعى  النبوية.  واملدائح  اإلهلية 
لزهور  نقوش  اللون  القرمزية  الدعامات 
الثريات  مع  يشكل  مما  بالذهب،  مموهة 

املعلقة يف القاعة منظرا فريدا من نوعه. 
وأما بوابة املسجد، فهي مفتوحة إىل الغرب، 
وأمامها حاجز كبر الطابوق، ووراءها برج 
مزدوج  األضاع  سدايس  اهلال،  ملشاهدة 
من  اثنتان  الصاة  قاعة  وأمام  األفاريز. 
يف  إحدامها  تنتصب  الصخرية،  املقصورات 

اجلنوب واألخرى يف الشامل. 
ومقابل هذه املقصورات الصخرية تقع قاعة 
بناؤها  تم  والتي  بالنساء،  اخلاصة  الصاة 
استخدمت  حيث  ميادي،   1922 عام 
أيضا  مرة عام 1925 ميادي، وهي  ألول 
الكريم  القرآن  املسلامت  لتعليم  مدرسة 

والسنة النبوية.
الغرف  من  جمموعة  باملسجد  وأحلقت 
نحو  يسع  ومصى  مياه  ودورة  الصغرة 
ببعض  الداخل  من  زين  شخص  ثاثامئة 
اآليات، بينام وضعت عى السقف اخلارجي 

متاثيل خشبية مستوحاة من املعتقدات.
بني عام 996  الذي  املسجد  وتوجد داخل 
الدروس والتاوة،  م طاوالت تستخدم يف 
منضدة  عى  الطاقيات  بعض  وضعت  بينام 
قرب مدخله يبدو أهنا وقف وتعار للصاة.

متناسقة  منسجمة  املسجد  مبان  وتبدو 
املبان  من  كاملة  جمموعة  فهي  وحمكمة، 

الرائعة.
سنة  الشعبية  الصن  مجهورية  تأسيس  وبعد 
لرميم  مبلغا  احلكومة  خصصت  1949م 
عانى  ولكنه  شامًا.  ترمياًم  نيوجيه  مسجد 
الثورة  هوس   يف  اخلطرة  التخريبات  من 
عرش  من  أكثر  أبوابه  أغلقت  كام  الثقافية، 
ترميمه  أعيد   1979 سنة  ويف  سنوات. 
من  سنة  من  أكثر  وعر  واسع.  نطاق  عى 
هذا  مامح  جتددت  الدقيقة  اإلصاحات 

املسجد العريق كام كان عليه سابقا.
حمفوظات املسجد:

لوح  نيوجيه  مسجد  حمفوظات  ضمن  من    
قانغ  اإلمراطور  أعلنه  أمر  عليه  منقوش 
املسلمن،  بخصوص  م   1694 سنة  يش 
عى  احلاقدين  وجد  ملا  أنه  سببه:  يف  قيل  إذ 
املتألقة  باألنوار  مضاء  املسجد  اإلسام 
احلاقدين  أحد  وشى  رمضان،  ليايل  يف 
التقرب  بدافع  اإلمراطور  إىل  باملسلمن 
جيتمعون  املسلمن  أن  قائا:  وزعم  إليه، 

يستعدون  أهنم  فيبدو  هنارا،  ويتفرقون  ليا، 
إىل  مدنية  بّزة  يف  اإلمراطور  فتوجه   . للتمرد 
املسجد ِخفية للتحقق من األمر، ولكن تبّن له 
أن كل ما ورد يف وعظ اإلمام هو من التعليامت 
اإلسامية الداعية إىل اخلر والناهية عن الرش، 
فام لبث أن أصدر أمرا جاء فيه:   ليكن يف علم 
مجيع املقاطعات أنه إذا افرى أحد املوظفن أو 
بذريعة  متذرعا  بالتمرد،  املسلمن  الرعايا عى 
قبل  شديدة  معاقبة  معاقبته  من  بد  فا  تافهة، 
املسلمون  وليتمسك  العليا،  القيادة  استشارة 
باإلسام دون السامح هلم بمخالفة أمري هذا.

األثرية  التحف  من  بالعديد  املسجد  وحيتفظ 
املنطقة،  تاريخ اإلسام يف  التي تسجل  القيمة 
ساحة  وسط  كبر  نحايس  قدر  بينها  ومن 

املسجد.
يصل قطر هذا القدر إىل 270 سنتيمرا، ونقش 
أرسة  عهد  إىل  يعود  الذي  الصنع  تاريخ  عليه 

تشينغ امللكية.
يدل  تذكاري  نصب  يوجد  ذلك،  اىل  مضاف 
عى تاريخ بناء املصى األكر للمسجد، ويعود 

تارخيه إىل أكثر من 500 سنة خلت.
قبور العلامء:

من  الرشقي  اجلنويب  الركن  إىل  ذهبت  لو    
للشيخ  مرقدين  أمام  نفسك  أللفيت  املسجد 
والشيخ  م   1280 سنة  املتويف  الرتان  أمحد 
عامد الدين املتوىف سنة 1283م، ومها من علامء 
الصن لنرش  إىل  الذين جاءوا  العرب  اإلسام 
الرضحين  هذين  بجوار  وتنتصب  اإلسام. 
واضحة  عربية  بكتابات  منقوشتان  شاهدتان 
اخلطوط حتى يومنا هذا. ومها يف نظر املسلمن 

املحلين من روائع اآلثار اإلسامية.
الزوار  يوميا مئات   ويستقبل هذان الرضحيان 
الذين يأتون لقراءة الفاحتة عى أرواح الشيخن 

واألولياء الصاحلن.
اإلسلم يف الصني:

إن تاريخ اإلسام يف الصن يعود إىل الرحات 
واجلزيرة  إيران  من  ترد  كانت  التي  التجارية 

العربية يف القرن السادس امليادي،
لعدد  رسمية  إحصائية  توجد  ال  أنه  ورغم 
الصينية  الرسمية  التقديرات  لكن  املسلمن، 
نسمة  مليون   20 نحو  عددهم  إن  تقول 
حيث  الصن  من  خمتلفة  مناطق  عى  يتوزعون 
 )56( الـ  الصن  قوميات  من   )10( تدين 

باإلسام.
كام يبلغ عدد املساجد يف الصن أكثر من ثاثن 

ألف مسجد تنترش يف كل أنحاء الباد.
ممارسة  من  الصن  يف  املسلمن  مجيع  يتمكن 

قال أمير المؤمنين Q:)جماع الخير في المواالة في اهلل والمعاداة في اهلل والمحبة في اهلل والبغض في اهلل(.
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الم

سـ
ب إ

آدا

العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

ممـا ال شـك فيـه أن مرحلة الشـباب 
هـي أهـم مرحلـة يف حيـاة اإلنسـان 
فهي مرحلة القوة والفتوة والنشـاط، 
فإذا أسـتغلها اإلنسـان حي وأدرك 
ونـال مـاال يمكـن أن حيظـى بـه أو 
يدركـه أو ينالـه يف غـر هـذا السـن، 
الرشيعـة  رّكـزت  هـذا  أجـل  مـن 
اإلسـامية عـى أمهيـة هـذه املرحلة 
تـزول  )ال   :)O( اهلل  رسـول  قـال 
قدمـا عبـد يـوم القيامـة حتى ُيسـأل 
أفنـاه،  فيـام  أربـع، عـن عمـره  عـن 
وعـن شـبابه فيـام أبـاه، وعـن ماله 
مـن أيـن اكتسـبه وفيـام أنفقـه وعـن 
 حبنـا أهـل البيـت( )اخلصـال: ص253(.
فتأمـل كيف أنه يسـأل أول ما يسـأل 
عـن العمـر كلـه فيـام أفناه وال شـك 
أن الشـباب مـن العمـر ولكنـه يعود 

 فُيسـأل عـن الشـباب خاصـة وذلـك ألمهيتـه .
وجـاء يف وصيـة الرسـول األكـرم )O( أليب 
ذر قـال: )يـا أبـا ذر، اغتنـم خسـا قبـل خـس: 
شـبابك قبـل هرمـك، وصحتك قبل سـقمك، 
وغنـاك قبـل فقـرك، وفراغـك قبـل شـغلك، 
ص114(. ج1،  )الوسـائل:  موتـك(  قبـل   وحياتـك 
فُيسـأل كذلـك عـن احليـاة كلهـا ثم يسـأل عن 

بخصوصه. الشـباب 
وألمهيتـه كذلـك رّتـب اهلل ملـن نشـأ يف طاعـة 
اهلل يف هـذا السـن أن يكـون مـن السـبعة الذين 
يظلهـم اهلل يف ظلـه يـوم ال ظـل إال ظلـه فَعـْن 
النَّبِـيِّ )O( َقـاَل: )سـبعة يظلهـم اهلل يف ظلـه 
وشـاب  عـادل،  إمـام  ظلـه:  إال  ظـل  ال  يـوم 
قلبـه  ورجـل  وجـل،  عـز  اهلل  عبـادة  يف  نشـأ 
يعـود  حتـى  منـه  خـرج  إذا  باملسـجد  متعلـق 
إليـه، ورجـان كانـا يف طاعـة اهلل عـز وجـل 
فاجتمعـا عـى ذلـك وتفرقـا، ورجـل ذكـر اهلل 

خاليـا ففاضـت عينـاه، ورجـل دعتـه 
امـرأة ذات حسـب ومجـال فقـال: إن 
بصدقـة  تصـدق  ورجـل  اهلل،  أخـاف 
مـا  شـامله  تعلـم  ال  حتـى  فأخفاهـا 
 يتصـدق بيمينـه( )الوسـائل: ج5، ص199(. 
وحيـُث يمثل الشـباب وسـطًا إنسـانيًا 
واسـعًا تتوقـف عـى تطـّوره وقدراتـه 
وصاحهـا  األمـم  تطـّور  وصاحـه 
ألهنـم القـوة الفاعلـة والطاقـة الكبرة 
والنشـاط  باحلركـة  األمـة  متـّد  التـي 
واألمـل الكبر يف تطّلعاهتـا وطموحها 

نحـو املسـتقبل.
والن هـذه املرحلـة يف حيـاة اإلنسـان 
تعتـر مـن أهـم املراحـل ألهنـا حتـدد 
املسـتقبل الفكري والعلمي أو تسـاهم 
متلكـه  ملـا  حتديـده  يف  كبـرة  مسـامهة 
هـذه املرحلة مـن طاقـات وطموحات 

قال أمير المؤمنين Q:)جالس أهل الورع والحكمة وأكثر مناقشتهم فإنك إن كنت جاهال علموك وإن كنت عالما ازددت علما(.
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الم

سـ
ب إ

آدا مـن طلـب املـال( )الـكايف:ج1،ص30(.
 )Q( الصــــــــادق  اإلمـام  وأوىص 
)عـــــليك  بقولـه:  أصـــحابه  أحـد 
باألحــــداث فإهنم أســــــــــــرع 
)الـكايف: ج8، ص93(. كــــــل خـر(   إىل 
أرى  أن  ُأحـّب  )لسـت   :)Q( وعنـه 
الشـاب منكـم إال غاديـًا يف حالن: إما 
عاملـًا أو متعلاًم، فإن مل يفعـل فّرط، فإن 
فـّرط َضّيـع، وإن َضّيـع َأثِـم، وإن َأثِـم 
 )O(سـكن النار، والـذي بعث حممدا
ص303( الطـويس:  الشـيخ  )أمـايل   باحلـق( 
والعبـادة  أمـوره:  كل  يف  التعّقـل   -3
هـي أفضـل وسـيلة للتعقـل فيمكنهـا 
وامليـول  العواطـف  ُتـرّوض  أن 
العبـادة  ألـوان  وأفضـل  والشـهوات 
تعـاىل:  قـال  النفـس،  جهـاد  هـو 
َوهَنَـى  ـِه  َربِّ َمَقـاَم  َخـاَف  َمـْن  ـا  )َوَأمَّ
َة ِهـَي  النَّْفـَس َعـِن اهْلَـَوى* َفـإِنَّ اجْلَنَـّ
.)41 آيـة40-  النازعـات:  )سـورة   امْلَـْأَوى( 
اهلل  )إن   :)O( اهلل  رسـول  وقـال 
تعـاىل يباهي بالشـاب العابـد املائكة، 
يقـول: انظـروا إىل عبدي ترك شـهوته 
ص776(. ج15،  العـامل:  )كنـز  أجـيل(   مـن 
الشـاب  )فضـل   :)O( وعنـــــــه 
عـى  صبـاه  يف  تعّبـد  الـذي  العابـد 
كـرت  بعدمـا  تعّبـد  الـذي  الشـيخ 
سـائر  عـى  املرسـلن  كفضـل  سـنّه، 
ص776(. ج15،  العـامل:  )كنـز   النـاس( 
وعنـه )O(: )مـا مـن شـاب يـدع هلل 
الدنيـا َوهَلْوَهـا وأْهـَرَم شـبابه يف طاعة 
اهلل إال أعطـاه اهلل أجـر اثنـن وسـبعن 

ص84(. ج74،  )البحـار:  صّديقـًا( 
)مـن   :)Q( الصـادق  اإلمـام  وعـن 

ملـك نفسـه إذا رغب وإذا رهـب وإذا 
اشـتهى وإذا غضب وإذا ريض َحّرم اهلل 
 جسـده عى النار( )الوسـائل: ج15، ص62(.  
ليعلـم  الشـباب:  فرصـة  إغتنـام   -4
يومـًا  هيـرم  أن  البـد  أنـه  الشـاب 
وتضعـف قوتـه وتقـل حيويتـه فليعتر 
باآلبـاء واألمهات واألجـداد فليجعل 
قوتـه ونشـاطه يف طاعـة اهلل عـز وجل 
املطيـع  املؤمـن  الشـاب  ألن اهلل حيـب 
له، قـال النبي األعظـم )O(: )ما من 
يشء أحـب إىل اهلل من الشـاب التائب( 

ص786(. ج15،  العـامل:  )كنـز 

الصاحلـن:  األصدقـاء  اخـر   -5
اهلدايـة  طريـق  يف  يسـرون  الذيـن 
)إيـاك   :)Q( املؤمنـن  أمـر  قـال 
فـإن  الفسـوق،  أهـل  ومصاحبـة 
كالداخـل  قـوم  بفعـل  الـرايض 
ص1586(. ج2،  احلكمـة:  )ميـزان   معهـم( 
6- االهتـامم بالـزواج املبكر: عن النبي 
)O(: )ما من شـاب تـزوج يف حداثة 
سـنه إال عج شـيطانه: يـا ويله يـا ويله 
عصـم مني ثلثـي دينه، فليتـق اهلل العبد 
 يف الثلث الباقي( )البحار: ج100، ص221(.
)لركعتـان   :)O( اهلل  رسـول  قـال 
مـن  أفضـل  متـــــــــزوج  يصليهـام 
ويصـوم  ليلـه  يقـوم  عــــزب  رجـل 
 هنــــــــــــــاره( )الفقيـه: ج3، ص384(.
وعـن حممـد بـن جعفـر، عن أبيـه، عن 
 :)O( قال: قال رسـول اهلل )K( آبائه
)مـن تـرك التزويـج خمافـة العيلـة فقد 
أسـاء ظنـه بـاهلل عـز وجـل، إن اهلل عز 
وجـل يقـول: )إِن َيُكوُنوا ُفَقـَراء ُيْغنِِهُم 
ص331(. ج5،  )الـكايف:  َفْضِلـِه(  ِمـن   اهللَُّ 

الرشيعـة  هلـا  جعلـت  فقـد  متفجـرة 
املقدسـة آدابـًا مهمـة ينبغـي األخذ هبا 

والسـر عـى هنجهـا:
1- االلتـزام بتحديـد الرمـز والقدوة، 
إىل  سـعيًا  املرحلـة  هلـذه  يصـل  ملـن 
الرمـز، عـى أن  التقليـد وطاعـة هـذا 
تكـون القـدوة تتحـى بصفـات حيبهـا 
باألخـاق  وتتمتـع  وجـل  عـز  اهلل 
واإليـامن  السـديد  والفكـر  احلميـدة 

املثمـر. الكامـل 
 )O( وهل نجـد خرًا من رسـول اهلل
 )Q( عـيل  املؤمنـن  أمـر  ووصيـه 
وأبنـاء عـيل   )P( فاطمـة  نبيـه  وابنـة 
 )L( احلسـن واحلسـن )L(وفاطمة
واألئمة األطهـار )K( ليكونـوا قدوة 

وألبنائنا. لنـا 
أهـل  ُنحّبـَب  أن  علينـا  فيجـب 
أخاقهـم  بذكـر  ألبنائنـا   )K(البيـت

وأعامهلـم. وصفاهتـم 
يف  العلـم  فـإن  العلـم:  طلـب   -2
وأشـد  نفعـًا  أكثـر  الشـباب  مرحلـة 
وأكثـر رضورة وإلزامـًا، ملـا يف الشـاب 
مـن النقـاء والصفـاء والقابليـة لتلقـي 
وأخـذ املعلومـات واالسـتفادة منهـا، 
قـال رسـول اهلل )O(: )مـن أحب أن 
ينظـر إىل عتقاء اهلل من النـار فلينظر إىل 

ص72( املريـد:  )منيـة  املتعلمـن( 
وعـن أمـر املؤمنـن )Q(: )إنـام قلب 
ألقـي  مـا  اخلاليـة،  كاألرض  احلـدث 
فيها مـن يش قبلته( )هنج الباغـة: ص758(.
وعنـه )Q(: )أهيـا النـاس اعلمـوا أن 
كـامل الديـن طلـب العلم والعمـل به، 
أال وإن طلـب العلـم أوجـب عليكـم 

قال أمير المؤمنين Q:)جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك وتزك نفسك(.
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العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
عى  اهلل  وصى  العاملن  رب  هلل  احلمد 
القاسم  أيب  املرسلن  و  األنبياء  ارشف 
واللعن  الطاهرين،  الطيبن  وآله  حممد 
الدائم عى أعدائهم إىل قيام يوم الدين. 
من الواضح  إن دراسة ظاهرة أو حادثة 

عى  تساعد  بنتائج  منها  واخلروج  معينة 
)االثنا  وحديث  احلقيقية،  اىل  الوصول 
عرش...( غر بعيد عن هذه الظاهرة، فقد 
االمور  من  الرشيف  احلديث  هذا  اكتنف 
التسأوالت،  يثر مجلة من  ما  واملابسات 
وملعرفة هذه االمور ال بد من الرجوع اىل 

هذه  سبقت  التي  االحداث  من  مجلة 
أن  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  احلادثة، 
 )O( النبي  بعد  اخلليفة  تعين  مسالة 
تثار بن احلن  مسألة حساسة، وكانت 
االعداد  يف  علينا  مّر  فقد  واالخر، 
دعى  عندما   )O( النبي  أن  السابقة 

قال أمير المؤمنين Q:)جالس الحكماء يكمل عقلك وتشرف نفسك وينتف عنك جهلك(.
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القضية،  تلك  يف  املشهورة  كلمته  عمر 
قد  اهلل  رسول  يكون  أن  أتستبعدون 
من  احلارضين  ومنعوا  كلامت  هنا  قال 
سامع تلك الكلامت لئا ينقلوها إىل من 
بعدهم ، عن طريق إحداث الضجة من 
اهلل  رسول  قال  وماذا  والتكبر؟  حوله 
حتى يكروا كام جاء يف احلديث : فكر 
الناس وضجوا؟ ملاذا؟ وأي مناسبة بن 

: )O( قوله
)يكون بعدي خلفاء . . .( وبن التكبر، 

وبن الضجة وملاذا ؟
أهل  مؤلفات  بعض  مراجعة  وعند 
احلديث  نجد  املتأخرين،  من  السنة 
الذي يف  السند  عن نفس جابر وبنفس 
الكلمة  تلك  كانت  البخاري،  صحيح 
التي خفيت عى جابر: )كلهم من بني 
فامذا  قريش(  من  )كلهم  هاشم(وليس 
وكيف  القوم؟  فعل  وماذا  حدث؟ 
من  وتغرت  اهلل  رسول  ألفاظ  انقلبت 
منعوا  الضجة؟  أثر  عى  لفظ  إىل  لفظ 
وصول  دون  وحالوا  الكلمة  سامع  من 
أجابوا  قال؟  ماذا  سئلوا  فإذا  كامه، 
سأل: عندما  اهلل،  رسول  قال  ما   بغر 
يا أبه أو يا عمر أو يا فان، يقول: سألت 
اهلل؟ رسول  قال  ماذا  يليني:   الذي 
عبد  لكن  قريش(.  من  )كلهم  قال: 
امللك بن عمر، يروي الرواية عن جابر 
بني هاشم(،  قال: )كلهم من  أنه  نفسه 
الراوي  نفس  عمر  بن  امللك  وعبد 
نحن  البخاري.  صحيح  يف  جابر  عن 
امللك  وإن كنا ال نوافق عى وثاقة عبد 
مطعون  عندنا  الرجل  فهذا  عمر،  بن 
الكوفة، قايض  كان  ألنه   وجمروح، 
إىل   )O( احلسن  أرسل  وعندما 
الكوفة رسوال من قبله، وأمر عبيد اهلل 
إىل  الشخص  هذا  يأخذوا  بأن  زياد  بن 
القر وأمر بإلقائه من أعى القر إىل 
رمق، وبه  األرض  فسقط عى   األرض 
هذا  وذبح  عمر،  بن  امللك  عبد  جاء 
عليه  اعرض  فلام  الشارع،  يف  الرجل 

اشرط  اجلزيرة  يف  العربية  القبائل 
عليه بعضهم أن يكون االمر من بعده 
كام  ذلك،  رفض   )O( أنه  اال  هلم، 
ملا   : شهرآشوب  ابن  مناقب  يف  جاء 
عى  نفسه  يعرض   )O( النبي  كان 
 : فقالوا  كاب  بني  إىل  جاء  القبائل 
نبايعك عى أن يكون لنا االمر بعدك 
، فقال: االمر هلل فإن شاء كان فيكم ، 
وكان يف غركم ، فمضوا ومل يبايعوه 
بأسيافنا  حلربك  نرضب  ال  وقالوا: 
جهة  من  هذا  غرنا.  علينا  حتكم  ثم 
هناك  أن  نرى  اخرى  جهة  ومن 
تنصيب  عى  االعراضات  من  مجلة 
ايب  بن  عيل  لامام   )O(النبي
طالب)Q( ، وقد ظهر ذلك يف بداية 
عى  شاهد  وخر  االسام  مسرة 
اعرض  حيث  االنذار  حديث  ذلك 
ابا  خماطبا  قال  حتى  البعض  عليه 
أخيك  ابن  أمرك  قد   (  :)Q(طالب
تسمع وتطيع البنك(، ومن هذه  أن 
املواقف ايضا يف املدينة املنورة حيث 
وأخفوا  االسام  أظهروا  الذين  كان 
لقوا  أذا  كان  نفوسهم  يف  أخفوا  ما 
بجفاء  لقوهم   )O(النبي قربى 
عبد  بن  العباس  أن  حتى  وغلظة، 
املطلب شكى ذلك للنبي)O(، فقد 
روت عدة املصادر ذلك، منها رشح 
عن  ج2:  النعامن،  للقايض  األخبار 
العباس بن عبد املطلب قال قلت: يا 
رسول اهلل إن قريشا إذا لقي بعضهم 
وإذا  حسن  ببرش  لقوهم  بعضا 
قال:  نعرفها،  ال  بوجوه  لقونا  لقونا 
شديدا  غضبا   )O( النبي  فغضب 
وقال: ) والذي نفيس بيده ال يدخل 
هلل  حيبكم  حتى  اإليامن  رجل  قلب 
ولرسوله(،  لقد وجدنا أن رسول اهلل 
وقرطاس  دواة  بإتيان  أمر  ملا   )O(
وجعل   ، حوله  من  اللغط  كثر  إليه، 
يسمع  لئا  يتصاحيون،  احلارضون 
كامه، ولئا يلبى طلبه! وحينئذ قال 

الشخص  هذا  أرحيه.  أن  أردت  قال: 
لكنه   ، بثقة  عندنا  ليس   - امللك  عبد   -
امللك  عبد  الستة،  الصحاح  رجال  من 
وفيه  جابر  عن  احلديث  يروي  عمر  بن 
بدل )كلهم من قريش ( مجلة )كلهم من 
بني هاشم(. وأيضا، يوافق عبد امللك بن 
بلفظ  جابر  عن  احلديث  رواية  يف  عمر 
)كلهم من بني هاشم(: سامك بن حرب، 
وسامك بن حرب من رجال مسلم، ومن 
رجال البخاري يف تعليقاته، ومن رجال 
امللك  فعبد  األخرى.  األربعة  الصحاح 
وسامك كامها يرويان عن جابر احلديث 
هاشم(. بني  من  )كلهم  بلفظ   نفسه 
أتباع  كتب  إىل  رجـــــــعنا  ما  وإذا 
يروون  لوجدناهم   )K( البيت  أهل 
هذا احلديث بأسانيدهم إىل جابر نفسه، 
ألفاظ  عى  مشتما  احلديث  وجتدون 

وخصوصيات أخرى .
وإىل اآلن عرفنا من هذه األحاديث :

 ، التحديد  وجه  عى  األئمة  عدد  أوال: 
الدين  القوام عى هذا  أو   ، اخللفاء  عدد 

عى وجه التحديد : اثنا عرش .
باقون  بأن هؤالء  اهلل  يقول رسول  ثانيا: 

إىل قيام الساعة .
اإلسام  عز  بأن  اهلل  رسول  يقول  ثالثا: 
هؤالء،  بإمامة  هؤالء،  بوجود  منوط 

بخافة هؤالء .
وإن   ، للدين  قوام  أئمة  هؤالء  رابعا: 

خذلوا وإن خولفوا .
يقول أتباع أهل البيت بأن املراد من هذا 
اهلل  ذكرهم رسول  الذين  العدد وهؤالء 
أو أشار إليهم هم أئمتنا االثنا عرش سام 
اهلل عليهم . ومن العجيب أن إمامة أئمتنا 
الكتب  يف  موجود  والنص  العدد  بنفس 
أهل  عند  وثابت  السابقة،  الساموية 
الكتاب وأهل األديان السالفة ، ولذا لو 
صار  أسلم،  الكتاب  أهل  من  أحدا  أن 
ابن تيمية يف  شيعيا، وهذا ما ينص عليه 

منهاج السنة.

قال أمير المؤمنين Q:)جعل اهلل العدل قواما لألنام وتنزيها عن المظالم واآلثام وتسنية اإلسالم(.
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العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

 :)Q(استحباب زيارة احلسن
اهلل  عبد  أيب  فعن  كبر،  فضل  ذلك  يف  وروي  الفطر،  ليلة  يف   )Q(احلسن زيارة  ويستحب 
الصادق)Q( قال: )من زار احلسن)Q( يف ليلة من ثاث غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر، فقيل: أي الليايل جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر، أو ليلة األضحى، أو ليلة النصف من 

شعبان(. 
هاك عمرو بن العاص: 

سبحانه  اهلل  عدو  تعاىل  اهلل  أهلك  43هـ(  )وقيل:  سنة)41هـ(،  املكرم  شوال  من  األول  يف 
البيت عليهم السام وأحد فراعنة هذه األمة عمرو بن العاص يف مر، وعمره 90  وأهل 

سنة. 
وكانت أمه من بغايا اجلاهلية، وقد زنى هبا أبو هلب وأمية بن خلف وهشام بن املغرة وأبو 
سفيان والعاص بن وائل يف طهر واحد فحملت بعمرو بن العاص فتنافسوا عليه واختارت 
أمه أن تلحقه بالعاص بن وائل ألنه أقدر عى دفع النفقة من غره مع أنه كان شديد الشبه بأيب 

.)K( سفيان، ومن يكون هكذا حاله وحال نسبه ال تستغرب عداوته ألهل البيت
أبوه العاص بن وائل السهمي، وهو األبر بنص الذكر احلميد )إن شانئك هو األبر(، وعليه 

أغلب أقوال املفرسين. 
رجل  هو  فإنام  دعوه  قال:   )O(اهلل رسول  ذكر  إذا  كان  وائل  بن  العاص  أباه  أن  روي 
وجل( اهلل)عز  فأنزل  منه،  واسرحتم  ذكره  النقطع  مات  قد  لو  له،  عقب  ال   أبر 

 يف ذلك: )إنا أعطيناك الكوثر(. 
دخل   )O(اهلل رسول  أن  روي  فقد   ،)O(اهلل لرسول  أيضًا  ذلك  قال  عمروًا  إن  وقيل: 
وكان  ـ  األبر  أبا  يا  عمرو:  فقال  العاص،  أيب  بن  واحلكم  العاص،  بن  عمرو  وفيه  املسجد 
الرجل يف اجلاهلية إذا مل يكن له ولد سمي أبر ـ ثم قال عمرو: إن ألشنأ حممدًا ـ أي أبغضه ـ 
فأنزل اهلل عى رسوله)O( )إنا أعطيناك الكوثر* فصل لربك وانحر*إن شانئك هو األبر( 

أي مبغضك عمرو بن العاص هو األبر، أي ال دين له وال نسب. 
ولذلك سامه أمر املؤمنن)O(: األبر بن األبر، وذلك يف كتاب منه)O( إليه، قال:

من عبد اهلل عيّل أمر املؤمنن إىل األبر بن األبر عمرو بن العاص بن وائل، شانئ حممد وآل 
حممد يف اجلاهلية واإلسام. 

غزوة قرقرة الكدر:
يف األول من شوال املكرم سنة )2هـ(، غزوة قرقرة الكدر، وقيل: يف النصف من املحرم. 

وهو موضع بناحية معدن بني سليم قريب من األرحضية، وراء سد معونة، وبن املعدن وبن 
املدينة ثامنية برد.

فلم جيد  إليهم  املوضع مجعًا من سليم وغطفان، فسار  أن هبذا  بلغه   )O( اهلل  وكان رسول 
أحدًا، وأرسل نفرًا من أصحابه يف أعى الوادي، واستقبلهم رسول اهلل )O( يف بطن الوادي 
فوجد رعاء فيهم  غام يسمى يسار، فسأله عن الناس، فقال: ال علم يل هبم إنام أورد خلمس 
 )O( وهذا يوم ربعي والناس ارتفعوا إىل املياه، ونحن عزاب يف النعم، فانرف رسول اهلل
وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إىل املدينة، فاقتسموا غنائمهم برار عى ثاثة أميال من املدينة، 
وكانت النعم خسامئة بعر، فأخرج خسه وقسم أربعة أخاس عى املسلمن  فأصاب كل رجل 
منهم بعران، وكانوا مائتي رجل وصار يسار يف سهم النبي)O( فأعتقه، وذلك أنه رآه يصيل 

)Q(عيل بن أيب طالب )O(وكان الذي محل لواءه

قال أمير المؤمنين Q:)جاز بالحسنة وتجاوز عن السيئة ما لم يكن ثلما في الدين أو وهنا في سلطان اإلسالم(.
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منا مقتل املتوكل العبايس لعنه اهلل: 

يف الليلة الرابعة من شوال )4 شوال املكرم( سنة  )247هـ(، كان 
باهلل. وكان  املنتر  أبنه حممد  بأمر  اهلل،  لعنه  العبايس  املتوكل  مقتل 
اكفر بني العباس، منع زيارة احلسن عليه السام، وزيارة قر اإلمام 
السام، وهدم قر احلسن عليه السام سبعة عرش مرة.  عيل عليه 
وكانت مدة خافته 14 سنة وعرشة أشهر وثاثة أيام، وعمره 41 

سنة. 
غزوة محراء األسد: 

سنة  منه  الثامن  يف  وقيل  املكرم  شوال  شهر  من  عرش  السادس  يف 
من  أميال  ثامنية  عى  )موضع  األسد  محراء  غزوة  كانت  )3هـ(، 

املدينة(..
ملا انرف أبو سفيان وأصحابه من غزاة أحد فبلغوا الروحاء ندموا 
وال  قتلتم،  حممد  ال  قالوا:  وتاوموا،  املسلمن  عن  انرافهم  عى 
الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى إذا مل يبق إال الرشيد تركتموهم، 

ارجعوا فاستأصلوهم. 
فبلغ ذلك اخلر رسول اهلل)O(، فأراد أن يرهب العدو ويرهيم من 
وقال:  سفيان،  أيب  طلب  يف  للخروج  فندب  قوة،  وأصحابه  نفسه 
)أال عصابة تشدد ألمر اهلل تطلب عدوها، فإهنا أنكى للعدو، وأبعد 
الذي  القرح واجلرح  ما هبم من  مع  منهم مجاعة  فانتدب  للسمع(، 
أصاهبم يوم أحد، ونادى منادي رسول اهلل)O(: )أال ال خيرجن 

معنا أحد إالّ من حرض يومنا باألمس(.
يف  خرج  أنه  وليبلغهم  العدو،  لرهب  اهلل)ص(  رسول  خرج  وإنام 
طلبهم فيظنوا به قوة فخرج يف سبعن رجًا حتى بلغ محراء األسد 
مسلمهم  خزاعة  وكانت  اخلزاعي  معبد   )O(اهلل برسول  فمر 
وكافرهم عينة رسول اهلل )O( بتهامة صفقتهم معه ال خيفون عنه 
مصابك  علينا  عّز  لقد  حممد  يا  فقال:  مرشك،  يومئذ  ومعبد  شيئًا، 
أبا  لقي  حتى  اهلل  رسول  عند  من  خرج  ثم  وأصحابك  قومك  يف 
سفيان ومن معه بالروحاء وأمجعوا الرجعة إىل رسول اهلل فلام رأى 
يف  خرج  قد  حممد  قال:  معبد؟  يا  وراءك  ما  قال:  معبدًا  سفيان  أبو 

أصحابه يطلبكم يف مجع مل أر مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ 
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومّر به ركب عبد القيس، فقال: أين 

تريدون؟ 
حممدًا  مبلغون عنى  أنتم  فهل  فقال:  املرة،  نريد  املدينة  نريد  قالوا: 
غدا  بعكاظ  زبيبًا  هذه  إبلكم  لكم  وأمحل  إليه،  هبا  أرسلكم  رسالة 
إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم، قال: إذا جئتموه فأخروه أنا قد اجتمعنا 

الكرة إليه وإىل أصحابه لنستأصل بقيتهم. 
بحمراء  وهو   )O(اهلل برسول  الركب  ومر  سفيان،  أبو  وانرف 
األسد فأخروه بقول أيب سفيان، فقال رسول اهلل)O( وأصحابه: 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل، ثم انرف رسول اهلل)ص( بعد الثالثة إىل 

املدينة. 

يا  ارجع  فقال:   )O(اهلل رسول  عى  نزل  جرئيل  أن  وروي 
حممد، فإن اهلل قد أرعب قريشًا ومروا ال يلون عى يشء، فرجع 
أمر  املهاجرين  راية  حامل  وكان  املدينة،  إىل   )O(اهلل رسول 

 .)Q(املؤمنن عيل
وفاة عضد الدولة الديلمي: 

يف الثامن من شهر شوال املكرم سنة )372هـ(، تويف السلطان 
الرسوخ  شديد  وكان  سنة،   48 وعمره  الديلمي،  الدولة  عضد 
واحلائر   )L(املؤمنن أمر  موالنا  قر  بنائه:  ومن  التشيع،  يف 

احلسيني. 
فناخرسو،  شجاع  أبو  السلطان  الدولة،  عضد  الذهبي:  قال 
بن  حسن  الدولة  ركن  السلطان  ابن  وفارس،  العراق  صاحب 
بويه الديلمي وكان بطًا شجاعًا مهيبًا، نحويًا أديبًا عاملًا، وكان 
العراق  متلك  عاشوراء  ومأتم  الرفض  شعار  أقام  جلدًا  شيعيًا 

خسة أعوام ونصف مات ببغداد ونقل فدفن يف النجف. 
موقف نسيبة بنت كعب يف ُاحد وثباهتا: 

كانت نسيبة بنت كعب املازنية ممن ثبت يف أحد، والتي حدثت يف 
اخلامس عرش من شوال سنة )3هـ(، حيث بقيت مع رسول اهلل 
)O( ، وكان ابنها معها، فأراد أن ينهزم ويراجع، فحملت عليه 
فقالت: يا بني إىل أين تفر؟ عن اهلل ورسوله؟ فردته فحمل عليه 
ابنها، فحملت عى الرجل فرضبته  رجل فقتله، فأخذت سيف 
يا  عليك  اهلل  )بارك   :)O(اهلل رسول  فقال  فقتلته،  فخذه  عى 

نسيبة(. 
ترسه  ألقى  قد  املهاجرين  من  رجل  إىل   )O(اهلل رسول  ونظر 
ألق  الرس  صاحب  )يا  فناداه:  اهلزيمة،  يف  وهو  ظهره  خلف 
يا   :)O(اهلل رسول  فقال  برسه،  فرمى  النار(  إىل  ومر  ترسك 
املرشكن.  تقاتل  وكانت  الرس،  فأخذت  الرس،  نسيبة خذي 
فقال رسول اهلل)O(: )ملقام نسيبة أفضل من مقام فان وفان 

وفان(. 
وفاة أيب الصلت اهلروي: 

تويف  )207هـ(،  سنة  املكرم  شوال  شهر  من  عرش  السابع  ويف 
الثقة اجلليل أبو الصلت اهلروي. 

قال النجايش: عبد السام بن صالح أبو الصلت اهلروي روى 
الرضا  له كتاب )وفاة  ثقة، صحيح احلديث،   ،)Q( الرضا عن 

 .))Q(
إىل  احلديث  يف  ورحل  نيسابور  سكن  فقال:  حجر  ابن  وذكره 

 .)Q( األمصار، وخدم عيل بن موسى الرضا
ويف إيران قران ينسبان إليه، أحدمها خارج مدينة مشهد، واآلخر 

يف بوابة ري قم. 
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها يف السنتن السابقتن 

لشهر شوال فمن أراد االطاع فلراجع.

قال أمير المؤمنين Q:)جمال السياسة العدل في اإلمرة والعفو مع القدرة(.
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العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

اسمه وكنيته ونسبه:
ــن  ــون ب ــن أيب اجل ــون ب ــن اجل ــن رصد ب ــليامن ب ــرف، س ــو املط أب

ــي. ــن أرصم اخلزاع ــة ب ــن ربيع ــذ ب منق
والدته:

مل حُتــّدد لنــا املصــادر تاريــخ والدتــه ومكاهنــا، إاّل أّنــه مــن أعــام 
القــرن األّول اهلجــري.

جوانب من حياته:
 )Q(ــيل ــة ع ــى خاف ــن ع ــن املجمع ــد)H( م ــيخ املفي ــّده الش * ع

ــه بعــد قتــل عثامن.)اجلمــل للشــيخ املفيــد:ص52(.  وإمامت
* اشــرك مــع اإلمــام عــيل)Q( يف حــرب صّفــن، وقتــل يف صّفــن 
ــم  ــب ذو ظلي ــو: َحوش ــة، وه ــش معاوي ــان جي ــرز فرس ــد أب أح

األهلــان.
 ،)Q(كان مــن األشــخاص الذيــن راســلوا اإلمــام احلســن *
وطلبــوا منــه القــدوم إىل الكوفــة، بعــد أن تســّلم يزيــد دّفــة احلكــم.
* كان مــن األشــخاص الذيــن ســجنوا يف الكوفــة بأمــر عبيــد اهلل 
بــن زيــاد، ُقبيــل جمــيء اإلمــام احلســن)Q( إىل كربــاء. )خمتلــف 

يف هــذا القــول(.
ــا  ــن رصد علي ــليامن ب ــى س ــال: أت ــة  ق ــن أيب جحيف ــون ب ــن ع *ع
أمــر املؤمنــن )Q( بعــد الصحيفــة، ووجهــه مــرضوب بالســيف، 
فلــام نظــر إليــه عــيل )Q( قــال: )...َفِمنُْهــْم َمــْن َقــَى َنْحَبــُه َوِمنُْهْم 
ــن  ــت مم ــة23. فأن ــورة األحزاب:آي ــًا (.س ــوا َتْبِدي ُل ــا َبدَّ ــُر َوَم ــْن َينَْتظِ َم
ينتظــر وممــن مل يبــدل، فقــال: يــا أمــر املؤمنــن، أمــا لــو وجــدت 
ــدا. أمــا واهلل لقــد مشــيت يف  ــا مــا كتبــت هــذه الصحيفــة أب أعوان
النــاس ليعــودوا إىل أمرهــم األول فــام وجــدت أحــدا عنــده خــر 

ــري:ص519. ــم املنق ــن مزاح ــن الب ــة صف ــا (.وقع إال قلي
نص كام السيد اخلوئي يف صحبته..

 ،)O( يف أصحــاب رســول اهلل ) وعــده الشــيخ يف رجالــه ) تــارة(
ــن رصد  ــليامن ب ــا: ) س ــيل )Q(، قائ ــاب ع ــرى( يف أصح )وأخ
 ،)Q( ــوم اجلمــل املــروي عــن احلســن ــه ي اخلزاعــي املتخلــف عن

ــة( يف  ــف (. )وثالث ــذره يف التخل ــا يف ع ــانه كذب ــى لس ــروي ع أو امل
أصحــاب احلســن )Q(، قائــا: ) ســليامن بــن رصد اخلزاعــي، أدرك 

.)Q( ــول اهلل رس
وعــن ابــن نــام يف رشح الثــار أنــه أول مــن هنــض بعــد قتــل احلســن 

.)Q( طالبــا بثــاره
أقــول: ال ينبغــي االشــكال يف جالــة ســليامن بــن رصد، وعظمتــه، 
لشــهادة الفضــل بــن شــاذان بذلــك، وأمــا ختلفــه عــن أمــر 
املؤمنــن)Q( يف وقعــة اجلمــل فهــو ثابــت، ولعــل ذلــك كان لعــذر 
أو بأمــر مــن أمــر املؤمنــن )Q(، فــإن مــا روي عــن كتــاب صفــن 
لنــر بــن مزاحــم، عــن أيب عبــد اهلل ســيف بــن عمــر، عن إســامعيل 
بــن أيب عمــرة، عــن عبــد الرمحــان بــن عبيــد بــن أيب الكنــود، مــن 
ــن رصد  ــليامن ب ــه س ــام، وعذل ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــاب أم عت
ــل ال  ــرب اجلم ــن ح ــه )Q( م ــد رجوع ــه بع ــن نرت ــوده ع يف قع
ــه  ــه مل تثبــت وثاقتهــم، عــى أن يمكــن تصديقــه الن عــدة مــن روات
مل يثبــت كــون هــذا الكتــاب عــن نــر بــن مزاحــم بطريــق معتــر، 
فلعــل القصــة مكذوبــة عليــه كــام احتملــه الشــيخ ) H (. ثــم إن مــا 
ذكــره الشــيخ - مــن كــون ســليامن بــن رصد مــن أصحــاب رســول 
اهلل )O( لعلــه مأخــوذ مــن بعــض كتــب العامــة، وإال فقــد رصح 
الفضــل بــن شــاذان بأنــه مــن التابعــن...(. معجــم رجــال احلديــث للســيد 

ــي:ج9،ص283. اخلوئ
ــوا يف دار  ــة اجتمع ــل الكوف ــن )Q(: إن أه ــام احلس ــه لإلم مكاتبت
ــن  ــن )Q(: )م ــام احلس ــوا اإلم ــي فكاتب ــن رصد اخلزاع ــليامن ب س
ســليامن بــن رصد واملســيب بــن نجيــة ورفاعــة بــن شــداد وحبيــب 
بــن مظاهــر وشــيعته املؤمنــن واملســلمن مــن أهــل الكوفــة: 
ــار  ــدوك اجلب ــم ع ــذي قص ــد هلل ال ــد فاحلم ــا بع ــك، أم ــام علي )س
ــا  ــا، وغصبه ــا أمره ــة فابتزه ــذه األم ــى ه ــزى ع ــذي انت ــد، ال العني
فيئهــا، وتأمــر عليهــا بغــر رىض منهــا، ثــم قتــل خيارهــا، واســتبقى 
رشارهــا، وجعــل مــال اهلل دولــة بــن جبابرهتــا وعتاهتــا، فبعــدا لــه 
ــل اهلل أن  ــل لع ــام، فأقب ــا بإم ــس علين ــه لي ــود، إن ــدت ثم ــام بع ك

قال أمير المؤمنين Q:)حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقالء ويجمع إلى علمه علوم الحكماء(.

سليمان بن صرد الخزاعي
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ــن بشــر يف قــر اإلمــارة لســنا  ــا عــى احلــق بــك، والنعــامن ب جيمعن
نجمــع معــه يف اجلمعــة، وال نخــرج معــه إىل عيــد، ولــو قــد بلغنــا أنــك 
قــد أقبلــت إلينــا أخرجنــاه حتــى نلحقــه بالشــام إن شــاء اهلل(. مناقــب آل 

ــوب:ج3،ص241. ــهر آش ــن ش ــب الب أيب طال
قيادته لثورة التّوابن: 

ملــا ُقتــل اإلمــام احلســن)Q( ورجــع ابــن زيــاد مــن معســكره 
ــاوم  ــة والت ــة بالندام ــيعة بالكوف ــت الش ــة تاق ــة إىل الكوف بالنخيل
ــم  ــم واإلث ــل عاره ــه ال يغس ــرًا وأن ــأ كب ــأت خط ــد أخط ورأت أن ق
عليهــم إال قّتــل مــن قتــل اإلمــام احلســن )Q( فاجتمعــوا بالكوفــة يف 
منــزل ســليامن بــن رصد  إىل خســة نفــر مــن رؤســاء الشــيعة ســليامن بن 
رصد اخلزاعــي واملســيب بــن نجبــة الفــزاري وعبــد اهلل بــن ســعد بــن 
نفيــل األزدي وعبــد اهلل بــن وال التيمــي تيــم بكــر بــن وائــل ورفاعــة 
ــه  ــيل علي ــام ع ــاب اإلم ــار أصح ــن خي ــوا م ــيل وكان ــداد البج ــن ش ب
ــة  ــن يف الكوف ــورة التّواب ــاًم لث ــدًا وزعي ــام.....واختر)رض( قائ الس
ــه لقــب  ــق عــى مجاعت ــد ُأطل ــن معهــم، وق ــة واملتواطئ ــي ُأمي ــّد بن ض
ــا )ريض  ــن«... ودع ــارات احلس ــا لث ــعارهم »ي ــون«، وكان ش »التّواب
ــنة 64  ــة س ــن معاوي ــد ب ــك يزي ــرس إىل أن هل ــاس يف ال ــه( الن اهلل عن
فجــاء إىل ســليامن أصحابــه وطلبــوا الوثــوب عــى عمــرو بــن حريــث 
 )Q( ــار اإلمــام  احلســن ــاد عــى الكوفــة والطلــب بث ــن زي خليفــة اب
ــم  ــن )Q( ه ــام احلس ــة اإلم ــت قتل ــوا إن رأي ــليامن ال تعجل ــال س فق
ــوا  ــدون كان ــا تري ــوا م ــى علم ــرب ومت ــان الع ــة وفرس أرشاف الكوف
ــم  ــت أهن ــم فعلم ــي منك ــن تبعن ــرت فيم ــم ونظ ــاس عليك ــد الن أش
لــو خرجــوا مل يدركــوا ثأرهــم وكانــوا جــزرا لعدوهــم بثــوا دعاتكــم 
ــا أراد  ــد.... ومل ــاك يزي ــد ه ــر بع ــاس كث ــم ن ــتجاب هل ــوا واس ففعل
ــوه  ــه فأت ــث إىل رؤوس أصحاب ــنة 65 هــــ بع ــخوص س ــليامن الش س
ــاّم أتــى النخيلــة دار يف النــاس فلــم  ــع اآلخــر خــرج فل فلــام أهــّل ربي
ــن  ــد ب ــدي والولي ــد الكن ــن منق ــم ب ــل حكي ــم فأرس ــه عدده يعجب
ــا  ــن )Q(، فكان ــارات احلس ــا لث ــة ي ــا يف الكوف ــان فنادي ــر الكن عص
ــر يف  ــم نظ ــكره، ث ــا يف عس ــو مم ــاه نح ــك فات ــا بذل ــق اهلل دعي أول خل
ــبحان اهلل  ــال: س ــه فق ــن بايع ــا مم ــرش ألف ــتة ع ــم س ــه  فوجده ديوان
ــه  ــام إلي ــة آالف!...... فق ــا إال أربع ــرش ألف ــتة ع ــن س ــا م ــا وافان م
املســيب بــن نجبــة فقــال: إنــه ال ينفعــك الــكاره وال يقاتــل معــك إال 
مــن أخرجتــه املحبــة فــا تنتظــر أحــدا وجــد يف أمــرك قــال: نعــم مــا 

رأيــت، ثــم قــام ســليامن يف أصحابــه فقــال: أهيــا النــاس مــن 
ــا  ــك من ــرة فذل ــه اهلل واآلخ ــه وج ــد بخروج ــرج يري كان خ
ونحــن منــه، ومــن كان إنــام يريــد الدنيــا فــواهلل مــا يــأيت يفء 
نأخــذه وغنيمــة نغنمهــا مــا خــا رضــوان اهلل ومــا معنــا مــن 
ذهــب وال فضــة وال متــاع مــا هــو اال ســيوفنا عــى عواتقنــا 
وزاد قــدر البلغــة، فتنــادى أصحابــه مــن كل جانــب: إنــا ال 
ــن:ج7،ص300. ــن األم ــيد حمس ــيعة لس ــان الش ــب الدنيا...(.أعي نطل

معركــة عــن الــوردة: مجــع)ريض اهلل عنــه( أصحابــه يف 
النخيلــة، ويف 5 ربيــع الثــان 65ه انطلــق هبــم - وهــم أربعــة 
آالف مقاتــل - قاصــدًا الشــام، فســلك هبــم طريــق كربــاء 

ــد العهــد معــه.  ــارة قــر اإلمــام احلســن)Q(، وجتدي لزي
ــت  ــارة وهي ــّم إىل القي ــار، ث ــرج إىل األنب ــاء خ ــد كرب وبع

ــوردة. ــن ال ــة ع ــّم إىل منطق ــيا، ث وقرقيس
التقــى جيشــه بجيــش عبيــد اهلل بــن زيــاد، الــذي كان ذاهبــًا 
ــيعة  ــا الش ــام هب ــي ق ــات الت ــاد االضطراب ــراق إلخ إىل الع
ــن  ــغ عرشي ــش يبل ــذا اجلي ــاك، وكان ه ــة هن ــي ُأمي ــّد بن ض
ــليامن  ــا س ــرة، ورضب فيه ــة كب ــاك معرك ــًا، ودارت هن ألف
وأصحابــه أروع أمثلــة البطولــة والصمــود والتضحية.الكامــل 

ــر:ج4،ص183. ــن األث ــخ الب يف التاري
شهادته:

ــادى:  ــزل ون ــه فن ــي أصحاب ــا لق ــليامن )رض( م  ورأى س
ــه فــإيّل،  ــة مــن ذنب ــه والتوب ــاد اهلل مــن أراد البكــور إىل رب عب
ــرسوا  ــر وك ــاس كث ــه ن ــزل مع ــيفه ون ــَن س ــرَس ِجْف ــم َك ث
ــام  ــل الش ــن أه ــوا م ــه فقتل ــوا مع ــيوفهم، ومش ــون س جف
ــال  ــن الرج ــث احلص ــراح، فبع ــروا اجل ــة وأكث ــة عظيم مقتل
ــهد   ــل والرجال،....واستش ــم اخلي ــل واكتنفته ــم بالنب ترميه
ســليامن رمحــه اهلل يف 25 مجــادى األُوىل 65ه، عــى أثــر 
ســهم أصابــه بــه يزيــد بــن احلصــن بــن نمــر بمنطقــة عــن 
ــوم أستشــهد 93 ســنة.  الــوردة، وُدفــن هبــا،  وكان عمــره ي

ــن:ج7،ص301. ــن األم ــيد حمس ــيعة لس ــان الش أعي

قال أمير المؤمنين Q:)حاربوا أنفسكم على الدنيا واصرفوها عنها فإنها سريعة الزوال كثيرة الزلزال وشيكة االنتقال(.
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العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

قال أمير المؤمنين Q:)خير إخوانك من َدّلَك على هدى وأكسبك تقى وصّدك عن اتباع هوى(. قال أمير المؤمنين Q:)حاسبوا نفوسكم بأعمالها وطالبوها بأداء المفروض عليها وخذوا من فنائها لبقائها وتزودوا وتأهبوا قبل أن تبعثوا(.

 ما مل مُيأل ـ أي فراغ تربوي ـ بالصحيح الصاحل ميأل بالسقيم الطاحل

َأنُفَسـُكْم  ُقـوا  آَمنُـوا  الَِّذيـَن  َـا  َأهيُّ )َيـا 
َجاَرُة  َوَأْهلِيُكـْم َنارًا َوُقوُدَها النَّـاُس َواحْلِ
َعَلْيَهـا َملئَِكٌة ِغـلٌظ ِشـَداٌد ال َيْعُصوَن 
اهللََّ َمـا َأَمَرُهـْم َوَيْفَعُلـوَن َمـا ُيْؤَمـُروَن(.

التحريم:آية6. سـورة 

تعتـر األرسة أهم وأخطر بيئة يف صياغة 
اإلنسـان، وتكوينه النفي والسـلوكي، 
الـذي  آثـاره يف جمتمعـه  الـذي سـيرك 
يعيـش فيه، وعلـامء االجتامع عـل تباين 
مذاهبهـم جيمعـون عـل أن األرسة عامد 
املجتمـع، وأهنـا إذا قامـت عـل أسـس 
أحـوال  اسـتقرت  سـليمة،  قويمـة 
املجتمـع وتوطدت أركانـه، وإذا وهنت 
قواعـد األرسة، ومل يتحقـق هلـا أسـباب 
القـوة عـل اختلفهـا اضطربـت حيـاة 
األرسة  إن  توازنـه.  واختـّل   املجتمـع 
منهـا  يتألـف  التـي  األوىل  هـي اخلليـا 
جسـم املجتمـع وبصلحهـا يصلح هذا 
اجلسـم، وبفسـادها يـدب إليها السـقم 

واالنحـلل.
ومنذ وقـت بعيد.. مبّكـر ومبكر جدا.. 
دق اإلمـام جعفر الصـادق )Q(  جرس 

اإلنـذار يف بيوتنا  كّلها.

فعـن مجيـل بـن دراج عـن أيب عبـد اهلل 
)Q( قال: )بـادروا أحداثكم باحلديث 
قبـل أن تسـبقكم إليهـم املرجئة(.هتذيب 

األحـكام للشـيخ الطـويس: ج8، ص111. 

قبـل أن يسـبقكم إليهـم املرجئـة: وهو 
بنظريـة  عليـه  االصطـلح  يمكـن  مـا 
أي   - يمـأ  مل   فـام  الفـراغ(،  )نفـي 
الصالـح  بالصحيـح   - تربـوي  فـراغ 
رأيـت  أمـا  الطالـح،  بالسـقيم  يمـأ 
دون  املنـزل  حديقـة  تركـت  أّنـك  لـو 
األعشـاُب  الحتّلـت  ومتابعـة  عنايـة 
واحلشـائش الضاّرة والطفيليات أرَض 
باالبتـلع  يوحـي  غـزٍو  يف  احلديقـة 

واالسـتحواذ؟!
ـاَم َقْلـُب  يقـول اإلمـام عـيل  )Q(: )إِنَّ
ُأْلِقـَي  َمـا  الَِيـِة  َاخْلَ َكاأْلَْرِض  ـَدِث  َاحْلَ
فِيَهـا ِمـْن َشْ ٍء َقبَِلْتـُه َفَباَدْرُتـَك بِاأْلََدِب 
ُلبُّـَك  َوَيْشـَتِغَل  َقْلُبـَك  َيْقُسـَو  َأْن  َقْبـَل 
لَِتْسـَتْقبَِل بِِجـدِّ َرْأيَِك ِمـَن َاأْلَْمـِر َما َقْد 
ِرَبَتـُه  َكَفـاَك َأْهـُل َالتََّجـاِرِب ُبْغَيَتـُه َو جَتْ
َالطََّلـِب  َمُئوَنـَة  ُكِفيـَت  َقـْد  َفَتُكـوَن 
َفَأَتـاَك  َالتَّْجِرَبـِة  ِعـَلِج  ِمـْن  َوُعوفِيـَت 
ِمـْن َذلِـَك َمـا َقـْد ُكنَّـا َنْأتِيـِه َواِْسـَتَباَن 

هنـج  ِمنْـُه(.  َعَلْينَـا  َأْظَلـَم  ـاَم  ُربَّ َمـا  َلـَك 
ص43. ج3،   :)Q( عـيل  اإلمـام  خطـب   البلغـة 

وعليـه البد مـن  اإلرساع بربيـة الصبي 
قبـل ان يقسـو قلبـه وتتكّلـس مشـاعره 
ويشـتغل عقلـه بغـري مـا ينبغـي. انظـر 
إىل تشـبيه )قلـب الصبـي( بــ )األرض 
مـا  فيهـا  تغـرس  اجلاهـزة ألن  اخلاليـة( 
تشـاء، إنـه تشـبيه مـن سـيد املوحديـن 
ومـريب األمة بعـد النبي األكـرم صل اهلل 

وآله. عليـه 
  امُلرجئـة اليـوم: كّل تيـار منحـرف، أو 
فئـة ضالـة، أو مدرسـة أخلقيـة هابطة، 
قنـاة  أو  فاضـح،  إفسـادي  توجـه  أو 
فضائيـة مسـمومة، أو موقـع إباحـي هو 
مـارق  فريـق  أو  فرقـة  أي  )مرجئـة(،  
املحمـدي  اإلسـلمي  النهـج  يلتـزم  ال 
األصيـل. فام مل يملـؤه ) الرمحن( بالطيب 
باخلبيـث  )الشـيطان(  يملـؤه  الصالـح 
الفاسـد.. فلنبـادر قبـل فـوات األوان..
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قال أمير المؤمنين Q:)خير إخوانك من َدّلَك على هدى وأكسبك تقى وصّدك عن اتباع هوى(.

مقــــــــــــــرتحــات
*  اغتنم وقت ما بني الصلتني للحديث مع ابنك.. إنه أنسب األوقات.

* اغتنـم فرصـة الذهـاب إىل املدرسـة والعودة منهـا يف السـيارة أو يف الرحـلت العائلية حتـى القصـرية منها...لتقديم 
ولو مفهـوم تربـوي واحد

* استدعه إىل غرفتك.. أو اذهب إليه إىل غرفته عند الرضورة.
* ال أجـد أن أوقـات مشـاهدة التلفـاز أو تنـاول الطعـام أو الدراسـة مناسـبة حلديـث تربـوي، ال تقـل كلمتـك والبال 

بغريها، مشـغول 
ربـام بعـد الفـراغ مـن الطعام وأنتـم جلوس عـل املائـدة.. أو للتعليـق الرسيع عل مشـهد أو موقـف تلفازي سـلبي أو 

حتـى إجيايب.
 * الدعوة إىل جلسة طارئة إذا استدعى األمر التنبيه عل أو مناقشة مسألة عامة هتّم اجلميع.

 * اصطحـاب األوالد إىل جمالـس الوعـظ والذكـر، فـّرب وعـظ يـأيت من غريـب يكون له وقـع أكر من وعـظ القريب 
يعّززه ويرسـخه. وقد 

* التجربـة تقـول: إذا اتسـعت مسـاحة التعليـم والربيـة واملتابعـة تقلصـت مسـاحة اللـوم وعـض األصابـع والنـدم 
وجلـد الـذات وتأنيـب الضمري.
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وقالQ في وصف المنافقين: )حسدة الرخاء ومؤكدة البالء ومقنطوا الرجاء لهم بكل طريق صريع وإلى كل قلب شفيع ولكل شجو دموع(.

أصحــاب  قصــة  يف  الــكلم  زال  ال 
املجاهــد  هــذا  إن  القرية....وقلنــا 
ــك  ــتعراض تل ــن اس ــى  م ــا أنته عندم

االســتدالالت والتبليغــات املؤثــرة أعلــن 
ــْم  ُك ــُت بَِربِّ ــن ﴿إيِنِّ آَمنْ ــع احلارضي جلمي

يــــس:آية25 َفاْسَمُعوِن﴾.ســورة 
  ولكــن لننظــر مــاذا كان رد فعــل هــؤالء 
القــوم إزاء املؤمــن الطاهــر؟. القــرآن 
ــن  ــك، ولك ــول ذل ــيشء ح ــرصح ب ال ي
التاليــة  يســتفاد مــن طريقــة اآليــات 

ــوه. ــه وقتل ــاروا علي ــم ث بأهن
ــل  ــث ع ــري والباع ــه املث ــإن حديث ــم ف نع
ــة  ــتدالالت القوي ــيلء باالس ــامس وامل احل
ــذة  ــة والناف ــات اخلاص ــة، وامللفت الدامغ
إىل القلــب، ليــس أهنــا مل يكــن هلــا األثــر 
االجيــايب يف تلــك القلــوب الســوداء املليئة 
باملكــر والغــرور فحســب، بــل إهنــا عــل 
ــارت فيهــا احلقــد والبغضــاء  العكــس أث
ــث  ــداوة، بحي ــار الع ــا ن ــعرت فيه وس
إهنــم هنضــوا إىل ذلــك الرجــل الشــجاع 
وقتلــوه بمنتهــى القســوة والغلظــة. وقيل 
إهنــم رمــوه باحلجــارة، وهــو يقــول: 
)اللهــم أهــد قومــي(، حتــى قتلوه. تفســري 
ــرى  ــة أخ ــي، ج 15، ص18.. ويف رواي القرطب
أهنــم وطئــوه بأرجلهــم حتــى مات.بحــار 

ــي:ج14،ص243.  ــوار للمجل األن
ــة  ــم احلقيق ــرآن الكري ــح الق ــد أوض ولق
﴿ِقيــَل  هــي  خمتــرصة  مجيلــة  بعبــارة 
ـَة.... ﴾.ســورة يــــس:آية26.  نَـّ اْدُخــْل اجْلَ
وهــذا التعبــري ورد يف خصــوص شــهداء 
طريــق احلــق يف آيــات أخــرى مــن القرآن 
ــوا يِف  ــَن ُقتُِل ــَبنَّ الَِّذي َس ــم ﴿ َوال حَتْ الكري
ــْم  ِ ــَد َرهبِّ ــاٌء ِعنْ ــْل َأْحَي ــًا َب َســبِيِل اهللَِّ َأْمَوات

عمران:آيــة169. آل  ُيْرَزُقوَن﴾.ســورة 
واجلديــر بالذكــر وامللحظــة أن هــذا 
التعبــري يدلــل عــل أن دخولــه اجلنــة كان 
ــا باستشــهاده، بحيــث أن الفاصلــة  مقرن
ــة إىل درجــة أن القــرآن  ــني االثنــني قليل ب
دوره  ذكــر  اللطيــف  بتعبــريه  املجيــد 
ــق  ــرب طري ــام أق ــهادته، ف ــن ش ــدال ع ب

ــة!  ــعادة الدائم ــهداء إىل الس الش
إذن فــان روح ذلــك املؤمــن الطاهــر، 
ــة اهلل  ــوار رمح ــامء إىل ج ــت إىل الس عرج
ــه  ــن ل ــاك مل تك ــان، وهن ــم اجلن ويف نعي
ســوى أمنيــة واحــدة ﴿... َقــاَل َيــا َلْيــَت 

ــس:آية26. ــورة يــ ــوَن﴾. س ــي َيْعَلُم َقْوِم
يــا ليــت قومــي يعلمــون بــأي شء ﴿بـِـاَم 
ــنَي﴾. ــْن امْلُْكَرِم ــي ِم ــَر يِل َريبِّ َوَجَعَلنِ َغَف
عــن  حديــث  ويف  يــــس:آية27.  ســورة 

الرســول )O( فيــام خيــص هــذا املؤمــن: 
)إنــه نصــح هلــم يف حياتــه وبعــد موتــه(. 

القرطبــي:ج15،ص20. تفســري 
وعــل كل حــال فقــد كان هــذا مــآل هــذا 
الرجــل املؤمــن املجاهــد الصــادق الــذي 
ــل  ــة الرس ــرّص يف محاي ــالته ومل ُيق أدى رس
كأس  النهايــة  يف  وأرتشــف  اإلهليــني 
الشــهادة، وقفــل راجعــًا إىل جــوار رمحــة 

ــم. ــه الكري رب
عاقبة القوم الظاملني:

ــة  ــة أنطاكي ــايل مدين ــف أرص أه ــا كي رأين
ــاذا  ــر م ــني واآلن لننظ ــة اإلهلي ــل خمالف ع

ــم ؟  ــة عمله ــت نتيج كان
هــذا  يف  يقــول  الكريــم  القــرآن 
ــِه  ــَل َقْوِم ــا َع ــا َأنَزْلنَ ــوص: ﴿َوَم اخلص
ــا  ــاَمِء َوَم ــْن السَّ ــٍد ِم ــْن ُجن ــِدِه ِم ــْن َبْع ِم

يــــس:آية28. ُمنِزلنَِي﴾.ســورة  ـا  ُكنَـّ
فلســنا بحاجــة إىل تلــك األمــور وأساســا 
فأنــه ليــس مــن ســنتنا ألهــلك قــوم 
ــامء  ــن الس ــود م ــتخدم جن ــني أن نس ظامل
الن إشــارة واحــدة كانــت كافيــة للقضاء 
عليهــم مجيعــا وإرســاهلم إىل ديــار العــدم 
ــة  ــت كافي ــدة كان ــارة واح ــاء، إش والفن
ــتهم إىل  ــم ومعيش ــل حياهت ــل عوام لتبدي
عوامــل مــوت وفنــاء ويف حلظــة خاطفــة 

ــافلها. ــا س ــم عاليه ــب حياهت تقل
إاِلَّ  َكاَنــْت  إِْن  تعــاىل: ﴿  يضيــف  ثــم 
ــُدوَن﴾. ــْم َخاِم ــإَِذا ُه ــَدًة َف ــًة َواِح َصْيَح

ســورة يــــس:آية29.
ــدى  ــت ص ــة كان ــك الصيح ــل إن تل ه
عــل  الغيــوم  مــن  نزلــت  صاعقــة 
األرض وهــزت كل شء ودمــرت كل 
ــن  ــوم م ــت الق ــود وجعل ــران موج عم
شــدة اخلــوف والوحشــة يستســلمون 
ــة  ــة ناجت ــت صيح ــا كان ــوت؟ أو إهن للم
ــة خرجــت مــن قلــب األرض  عــن زلزل
فضجــت يف الفضــاء بحيــث إن مــوج 

انفجارهــا أهلــك اجلميــع.
ــا كانــت فإهنــا مل تكــن ســوى صيحــة  أي
مل تتجــاوز اللحظــة اخلاطفــة يف وقوعهــا، 
صيحــة أســكتت مجيــع الصيحــات، هــزة 
ــذا  ــرك وهك ــن التح ــت كل شء ع أوقف
قــدرة اهلل ســبحانه وتعــاىل، وهكــذا هــو 

مصــري قــوم ضالــني ال ينفــع فيهــم. 
واحلمد هلل رب العاملني.
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أصحاب القرية...قّصة ُرسل أنطاكية:

قال أمير المؤمنين Q:)خير الناس من أخرج الحرص من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه(.

ُينقــل عــن العــامل الكبــر الشــيخ زيــن الديــن املازنــدران رمحــه اهلل، الــذي كان مــن املراجــع الكبــار قبــل قــرٍن مــن الزمــان 
ــر  ــيد فق ــم س ــق هب ــق التح ــاء الطري ــه، ويف أثن ــن أصحاب ــة م ــع مجاع ــن )Q( م ــام احلس ــارة اإلم ــد زي ــه قص ــًا، أن تقريب

وطلــب مــن الشــيخ شــيئًا مــن املــال يصلــح بــه أمــره.
ــه الشــيخ: إننــي اآلن ال أمحــل معــي مــن املــال شــيئًا، فــإذا رجعــت مــن احلــرم الرشيــف تعــال إىل داري حتــى    قــال ل

أعطيــك مــا حتتاجــه.
  لكنــه أخــذ يــّر يف طلبــه، وملــا مل يــر مــن الشــيخ جوابــًا بصــق يف وجــه الشــيخ، ممــا ســبب إثــارة الذيــن كانــوا معــه، 
ــال: إن  ــه، وق ــى وجه ــذي كان ع ــاق ال ــده البص ــح بي ــك، ومس ــن ذل ــم ع ــيخ منعه ــن الش ــه، لك ــه ورضب ــأرادوا تأديب ف
ــم توجــه إىل الســيد  ــة رســول اهلل )O(، ث ــوم القيامــة بركــة بصــاق واحــد مــن ذري ــار ي أرجــو أن ال متــس وجهــي الن

ــى أعطيــك مــا قســم اهلل لــك، وذهــب إىل احلــرم الرشيــف.  ــال: تعــال إىل البيــت بعــد رجوعــي مــن احلــرم حت وق
ويف هذا الصدد ننقل كام لإلمام عيل )Q( لتعم الفائدة أكثر.

قال اإلمام عيل )Q(: )الّصُر أن حيَتِمَل الّرجُل ما ينُوُبُه و يكظَِم ما ُيغِضبُه(.عيون احلكم واملواعظ للواسطي:ص56.
ُلَم عاّم ُيِغيُظُه(.عيون احلكم واملواعظ للواسطي:ص56.  ْفُح أن َيْعُفَو الرجل عاّم جُيْنى عليه وحَيْ وعنه )Q(: )الصَّ

  قوة الصر والتحمل:



ب
أللبا

يل ا
 أو

ا يا
ربو

عت
فا

26العدد )34( لشهر شوال املكرم سنة 1437هـ

يف عهد موسى )عليه الصلة والسلم( كليم اهلل عاشت أرسة فقرية. مكونه من زوجني قد أخذ منهم 
الفقر مأخذه.... سنني طويله يعانون قساوة العيش عل مضض.

وبينام كانوا مضطجعني عل فراشهم...سألت الزوجة زوجها قائلة:
يا زوجي أليس موسى نبي اهلل، وكليمه؟

قال هلا: نعم
قالت له: إذًا ملاذا ال نذهب إليه، ونشكوا له حالنا وما أصابنا من فقر، ونطلب منه أن ُيكلَّم ربه عن حالنا، 

ويسأله أن يغنينا من فضله؛ كي نعيش ما بقي من عمرنا يف هناء ورغد من العيش 
فقال الرجل: نعم الرأي يا امرأة.

فلام أصبح الصبح ذهبا إىل نبي اهلل وكليمه )عليه أفضل الصلة والسلم(، وشكا له حاهلام، وطلبا منه أن 
يكلم ربه أن يغنيهم.

فذهب موسى)Q( للقاء ربه وكّلمه عن حال تلك األرسة، وهو السميع العليم سبحانه ال ختفى عليه 
مثقال ذرة يف الساموات واألرض. 

فقال اهلل ملوسى: يا موسى، قل هلم إين سوف أغنيهم من فضيل ولكن ملدة عام واحد فقط...فإذا انقىض 
العام عادوا ملا كانوا عليه من فقر.

فذهب موسى)Q( وبلغهم بأن اهلل قد استجاب هلم، وأنه سوف يغنيهم...ولكن ملدة عام واحد فقط.
فاستبر الزوجان، ورّسوا رسورًا عظياًم.

فإذا باألرزاق تأتيهم من حيث ال يعلمون. وصاروا من أغنياء القوم، وبدأت حياهتم تتغري، وعاشوا يف 
رغد من العيش.

فقالت الزوجة: يا رجل. تذّكر إننا سننعم ملدة عام، وبعد انقضاء املدة سوف نعود لفقرنا.
قال: نعم.

فقالت له: إذًا ملاذا ال نقوم باستخدام هذا املال، ونصنع لنا معروفا عند الناس، فإذا مّر العام، وعدنا إىل 
فقرنا.. ذكر الناس معروفنا الذي صنعناه هلم.. فيعطونا، وال يردونا إن طلبنا منهم قوت.

فقال الزوج: أصبتي يا امرأة...
فقاموا ببناء منزل عل مفرق طرق املسافرين، وجعلوا يف كل واجهة من املنزل بابًا مرفًا عل الطريق.

وكانت سبع طرق، ففتحوا سبعة أبواب، وأخذوا يقومون باستقبال الغادي والرائح، ويصنعون الطعام 
هلم ليل وهنارًا 

وظلوا يشتغلون.. ومتّر األيام، والشهور.
وموسى)Q( يتأمل حاهلم. يومًا بعد يوم.

انقىض العام.. وهم عل حاهلم، ومنشغلني بصنع الطعام وإكرام الضيف، حتى إهنم نسوا تلك املهلة التي حددها هلم رهبم.
مّر العام، ودخل عليهم عام جديد.. وهم عل ما هم عليه مل يفتقروا.

فتعجب موسى)Q(، وكّلم ربه، وقال: يا رب قد اشرطت عليهم عامًا واحدًا فقط، واآلن هم يف عام جديد ومل يفتقروا.. فقال املوىل سبحانه 
الكريم: يا موسى، فتحت هلم باب من أبواب رزقي، ففتحوا سبعة أبواب يرزقون فيها عبادي.

يا موسى..... استحييت منهم.
يا موسى أيكون عبدي أكرم مني.

سبحانك يا أكرم من كل كريم. ويا أرحم من كل رحيم..
هكذا هي املرأة الصاحلة..

وهكذا يكون وراء كل عظيم امرأة 
فأين نحن من هؤالء 
نسأل اهلل أن ينفع بنا.

قال أمير المؤمنين Q:)خير األمور ما سهلت مبادئه وحسنت خواتمه وحمدت عواقبه(.
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