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فضائل وكرامات

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ4

قال النبي O ألحد األعراب: يا أخا العرب أعطيت يف عيل مخس خصال الواحدة منهن خري من الدنيا 

وما فيها، أال أنبئك هبا يا أخا العرب؟ قال: بىل يا رسول اهلل، قال: كنت جالسا يوم بدر وقد انقضت عنا 

الغزاة، فهبط جربئيل Q وقال: اهلل عز وجل يقرؤك السالم ويقول لك: يا حممد آليت عىل نفيس وأقسمت 

عىل أين ال اهلم حب عيل بن أيب طالب إال من أحببته، فمن أحببته أنا أهلمته حب عيل ومن أبغضته أهلمته 

بغض عيل.

يا أخا العرب أال أنبئك بالثانية، قال: بىل يا رسول اهلل، قال: كنت جالسا بعد ما فرغت من جهاز عمي 

محزة إذ هبط عيل جربئيل Q وقال: يا حممد اهلل يقرؤك السالم ويقول لك: قد فرضت الصالة ووضعتها 

عن املعتل واملجنون والصبي، وفرضت الصوم ووضعته عن املسافر، وفرضت احلج ووضعته عن املعتل.

وفرضت الزكاة ووضعتها عن املعدم، وفرضت حب عيل بن أيب طالب ففرضت حمبته عىل أهل الساموات 

واألرض فلم أعط أحدًا رخصته.

فالنرس  سيدًا،  له  جعل  إال  شيئًا  اهلل  خلق  ما  قال:  اهلل،  رسول  يا  بىل  قال:  بالثالثة؟  أنبئك  أال  أعرايب  يا 

سيد الطيور، والثور سيد البهائم، واألسد سيد الوحوش واجلمعة سيد األيام، ورمضان سيد الشهور، 

وإرسافيل سيد املالئكة، وآدم سيد البرش، وأنا سيد األنبياء، وعيل سيد األوصياء.

أعطيت في 

علي)Q( خمس خصال
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أعطيت في 

علي)Q( خمس خصال
يا أخا العرب أال أنبئك عن الرابعة؟ قال: بىل يا رسول اهلل، قال: حب عيل ابن أيب طالب شجرة أصلها 

يف اجلنة وأغصاهنا يف الدنيا، فمن تعلق من أمتي بغصن من أغصاهنا أوقعته يف اجلنة، وبغض عيل بن أيب 

طالب شجرة أصلها يف النار وأغصاهنا يف الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصاهنا أدخلته النار . 

يا أعرايب أال أنبئك باخلامسة؟ قلت: بىل يا رسول اهلل، قال: إذا كان يوم القيامة ينصب يل منرب عن يمني 

العرش، ثم ينصب إلبراهيم Q منرب حماذي منربي عن يمني العرش، ثم يؤتى بكريس عال مرشف زاهر 

يعرف بكريس الكرامة، فينصب لعيل بني منربي ومنرب إبراهيم Q فام رأت عيناي أحسن من حبيب بني 

خليلني، يا أعرايب حب عيل بن أيب طالب حق فأحبه، فإن اهلل تعاىل حيب من حيبه وهو معي يوم القيامة، 

 .Q وأنا وإياه يف قسم واحد، فعند ذلك قال: سمعًا وطاعة اهلل ولرسوله والبن عمك عيل بن أيب طالب

الروضة: 27 و28.
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وقفـة فقهـية

مكان املصلي
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى

 السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف( 

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ

والزوجة وغريمها.
السؤال: هل هذا احلكم خمتص بالبالغني؟ 

اجلواب: نعم خيتص املنع بالبالغني وإن كان التعميم 
لغري البالغني أحوط استحبابًا.

السؤال: هل هلذا احلكم استثناءات؟
وأما  االختيار،  بحال  خيتص  فاملنع  نعم  اجلواب:   
مكة  بغري  خيتص  وكذا  منع،  فال  االضطرار  حال  يف 

املكرمة أما فيها فال منع عند الزحام.
غرفة  يف  وزوجته  املرء  يصيل  أن  جيوز  هل  السؤال: 

واحدة؟
اجلواب: جيوز مع تأخر املرأة.

املرأة  فجاءت  ليصيل  الرجل  وقف  إذا  السؤال: 
ووقفت حماذية له أو متقدمة عليه ورشعت يف الصالة 
صالة  تبطل  أم  فقط  املرأة  صالة  بذلك  تبطل  فهل 
املسألة؟ عكس  يف  احلكم  هو  وما  أيضا،   الرجل 
اجلواب: تبطل الصالتان معًا عىل األحوط وجوبًا ألن 
يتوفر يف طول  أن  املحاذاة البد  أو  التقدم  رشط عدم 

فرتة الصالة.
السؤال: هل جيوز استدبار قرب املعصوم )Q( يف حال 

الصالة؟
اجلواب: ال جيوز استدبار قرب املعصوم )Q( يف حال 

ذكرنا يف األعداد السابقة أن للصالة مجلة من املقدمات، 
بعض  بينا  وقد  املصيل،  مكان  عن  الكالم  بنا  ووصل 
باقي  عن  نتحدث  سوف  العدد  هذا  ويف  أحكامه، 

أحكام مكان املصيل يف ضمن األسئلة التالية:
السؤال: هل تصح صالة كل من الرجل واملرأة إذا كانا 

متحاذيني؟
اجلواب: ال تصح ــ عىل األحوط لزومًا ــ صالة كل 
أو  الصالة  حال  متحاذيني  كانا  إذا  واملرأة  الرجل  من 
تأخرها  إما  يلزم  بل  الرجل،  عىل  متقدمة  املرأة  كانت 
عنه بحيث يكون مسجد جبهتها حماذيًا ملوضع ركبتيه 
يكون  بحيث  عنه  تتأخر  أن  استحبابًا  واألحوط  ــ 
مسجدها وراء موقفه ــ وإما أن يكون بينهام حائل أو 
 4.5( اليد  بذراع  أذرع  عرشة  من  أكثر  مسافة  تكون 

مرتًا تقريبًا(.
وحدة  بصورة  خمتص  املذكور  احلكم  هل  السؤال: 

املكان؟
اجلواب: نعم خيتص املنع بصورة وحدة املكان بحيث 

يصدق التقدم واملحاذاة.
السؤال: هل هذا احلكم خمتص بغري املحارم؟ 

اجلواب: ال فرق يف ذلك بني املحارم وغريهم والزوج 

قال أمير المؤمنين Q:)من اهتم برزق غد لم يفلح أبدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من تكبر على اهلل تعالى في سلطانه صغره(.
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وإساءة  للهتك  مستلزمًا  كان  إذا  وغريها  الصالة 
لألدب، وال بأس به مع البعد املفرط أو احلاجب املانع 
املقدسة  الرضائح  فيه  يكفي  األدب وال  لسوء  الرافع 

وال ما حييط هبا من غطاء ونحوه. 
السؤال: هل يشرتط يف مكان املصيل االستقرار؟

أن  الفريضة  صالة  مكان  يف  يعترب  نعم  اجلواب: 
عىل  يضطرب  وال  املصيل  فيه  يستقر  بحيث  يكون 
السجود،  أو  الركوع  أو  القيام  من  يتمكن  ال  نحو 
نحو  عىل  يكون  ال  أن  اعتبار  لزومًا  األحوط  بل 
البدن-.       سكون  بمعنى   - الطمأنينة  به   تفوت 

السؤال: ما هي األماكن التي تستحب فيها الصالة؟
املساجد  يف  الصالة  تستحب  اجلواب: 
املسلمني  فرق  مساجد  بني  فرق  غري  من 
األربعة،  املساجد  املساجد  وأفضل  وطوائفهم، 
)O( النبي  ومسجد  احلرام  املسجد   وهي 
واملسجد األقىص ومسجد الكوفة، وأفضلها األول ثم 

الثاين. 
 السؤال: هل تستحب الصالة يف مشاهد األئمة )K(؟
)عليهم  األئمة  مشاهد  يف  الصالة  تستحب  اجلواب: 
السالم(، بل قيل إهنا أفضل من املساجد، وقد روي 

أن الصالة عند عيّل )Q( بامئتي ألف. 
 السؤال: هل جيوز تعطيل املسجد وترك الصالة فيه؟
ثالثة  اخلرب:  ففي  املسجد،  تعطيل  يكره  اجلواب: 
فيه  يصيل  ال  خراب  )مسجد  تعاىل:  اهلل  إىل  يشكون 
أحد، وعامل بني جّهال، ومصحف معلق قد وقع عليه 

الغبار ال يقرأ فيه(. 
السؤال:هل يستحب الرتدد إىل املساجد؟

اخلرب:  ففي  املساجد،  إىل  الرتدد  يستحب  اجلواب:   
من مشى إىل مسجد من مساجد اهلل فله بكل خطوة 

وحمي  حسنات،  عرش  منزله  إىل  يرجع  حتى  خطاها 
عنه عرش سيئات، ورفع له عرش درجات، ويكره جلار 
ويف  كاملطر،  علة  دون  من  غريه  يف  يصيل  أن  املسجد 

اخلرب: ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد.
السؤال: ما هي األماكن التي تكره الصالة فيها؟

أنه تكره الصالة عىل   )J( الفقهاء اجلواب: قد ذكر 
واملوضع  واملجزرة  واملزبلة  واحلامم  املقربة  ويف  القرب 
ومرابط  اإلبل  ومعاطن  املسكر  وبيت  للتخيل  املعّد 
مكان  كل  يف  بل  والغنم  واحلمري  والبغال  اخليل 
حرمت،  وإالّ  باملارة  ترض  مل  إذا  الطريق  ويف  قذر، 
النار  وبيت  السبخة  واألرض  املياه  جماري  ويف 
كاملطبخ، ويكره أيضًا أن يصيل وأمامه إنسان مواجه 
أو  روح  ذي  متثال  أو  رساجًا  ولو  مرضمة  نار  أو  له 
قرب  إال   - قرب  أو  كذلك  كتاب  أو  مفتوح  مصحف 
معصوم-  وتكره أيضًا الصالة بني قربين، وإذا كان 
كراهة،  فال  أذرع  عرشة  ُبعد  أو  حائل  األخريين  يف 
حملها.  يف  مذكورة  للكراهة  أخرى  موارد   وهناك 
بالصور  مليئة  حجرة  يف  الصالة  جيوز  هل  السؤال: 
املوجودة عىل احلائط وهذه الصور حتتوي عىل مشاهري 

مثل العبي كرة قدم وشخصيات معروفة؟
اجلواب: جيوز عىل كراهة.

التي  السجادات  يف  سامحتكم  رأي  ما  السؤال: 
صور  أحد  أو  املرشفة  الكعبة  صورة  عليها  ترسم 
عليها؟ اجللوس  حكم  وما  )Q(؟  األئمة   قباب 
املعظمة  الكعبة  صورة  برسم  بأس  ال  اجلواب: 
والقباب املقدسة عىل السجاد وأما اجللوس عليه فغري 

جائز مع استلزامه إساءة  األدب.
والنظر  الزجاج  املرايا  أمام  الصالة  ما حكم  السؤال: 

إليها؟
اجلواب: جيوز عىل كراهة.

قال أمير المؤمنين Q:)من اهتم برزق غد لم يفلح أبدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من تكبر على اهلل تعالى في سلطانه صغره(.
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تـــرك 
ســـوء الظــــن

قال تعالى: 
ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِيرًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ  َها الَّ )َيا َأيُّ

َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم.... اآلية( 
الحجرات :12

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ

املراد من - كثريا من الظن - الظنون السيئة التي تغلب 

 عىل الظنون احلسنة بني الناس لذلك عرب عنها ب  )الكثري (

هو  بل  فحسب،  ممنوع  أنه غري  الظن ال  حسن  فإن  وإال 

سورة  من   )12( اآلية  يف  القرآن  يقول  كام  مستحسن 

َوامْلُْؤِمنَاُت  امْلُْؤِمنُوَن  َظنَّ  َسِمْعُتُموُه  إِْذ  )َلْوال  النور: 

بَِأنُفِسِهْم َخرْيًا(.

ومما يلفت النظر أنه قد ُني عن كثري من الظّن، إال أنه يف 

هذا  ولعل  إثم  الظن  بعض  إن  اآلية:  تقول  التعليل  مقام 

بعضها  السيئة  الظنون  أن  من  ناشئ  التعبري  يف  االختالف 

مطابق للواقع وبعضها خمالف له، فام خالف الواقع فهو إثم 

ال حمالة، ولذلك قالت اآلية: إن بعض الظن إثم، وعىل هذا 

فيكفي هذا البعض من الظنون الذي يكون إثام أن نتجنب 

سائر الظنون لئال نقع يف اإلثم !

الظن  أو  اليسء  الظن  أن  وهو  السؤال:  هذا  ينقدح  وهنا 

احلسن ليسا اختياريني )غالبا( وإنام يكون كل منهام عىل أثر 

والتي  اإلنسان  اختيار  عن  اخلارجة  املقدمات  من  سلسلة 

تنعكس يف ذهنه، فكيف يصح النهي عن ذلك؟!

ويف مقام اجلواب يمكن القول بأنه:

1 - املراد من هذا النهي هو النهي عن ترتيب اآلثار، أي 

قال أمير المؤمنين Q:)من كانت الدنيا همه طال في يوم القيامة شقاءه وغمه(.قال أمير المؤمنين Q:)من زاده اهلل كرامة فحقيق به أن يزيد الناس إكراما(.
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ينبغي  فال  املسلم  عن  الذهن  يف  اليسء  الظن  خطر  ما  متى 

االعتناء به عمليا، وال ينبغي تبديل أسلوب التعامل معه وال 

تغيري الروابط مع ذلك الطرف، فعىل هذا األساس فإن اإلثم 

هو إعطاء األثر وترتبه عليه.

 Oاإلسالم نبي  عن  حديثا  الصدد  هذا  يف  نقرأ  ولذلك 

منهن خمرج  يستحسن، وله  املؤمن ال  فيه: )ثالث يف  يقول 

 فمخرجه من سوء الظن أال حيققه(. )املحجة البيضاء، ج 5، ص 269(

2 - يستطيع اإلنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكري 

يف املسائل املختلفة، بأن يفّكر يف طرق احلمل عىل الصحة، 

وأن جيّسد يف ذهنه االحتامالت الصحيحة املوجودة يف ذلك 

العمل، وهكذا يتغلب تدرجيا عىل سوء الظن! فبناء عىل هذا 

ليس سوء الظن شيئا خيرج عن اختيار اإلنسان دائام!

لذلك فقد ورد يف الروايات أنه: )ضع أمر أخيك عىل أحسنه 

من  خرجت  بكلمة  تظننَّ  وال  منه،  يقلبك  ما  يأتيك  حتى 

الكايف، ج2،  )أصول  أخيك سوءا وأنت جتد هلا يف اخلري حممال( 

باب التهمة وسوء الظن، احلديث 3(.

األوامر  أكثر  من  واحد  األمر  هذا  فإن  حال  كل  وعىل 

والتعليامت جامعية ودقة يف جمال روابط اإلنسان االجتامعية 

ج16،  األمثل:  كامل!   بشكل  املجتمع  يف  األمن  تضمن  التي 

ص550-548.

عالج سوء الظن:

هذا  عالج  يف  اآلتية  بالنصائح  االستعانة  يمكن 

الوسواس:

1. اإلقبال عىل عيوب النفس، واالشتغال بتقويمها 

تواضع هلل  نفسه  فإن من عرف عيوب  وإصالحها، 

وللناس، وظن النقص بنفسه وليس بالناس. 

2. استحضار اآليات واألحاديث التي ُتبنّي خطورة 

هذا األمر والعقاب الشديد عليه.

3. النظر يف جوانب اخلري يف الناس كلهم، فالغالب 

أن اإلنسان فيه من اخلري كام فيه من السوء والرش، فال 

جيوز إلغاء احلسنات التي قد تكون أكثر وأعظم من 

التي يف ذلك الشخص، وقد أمر اهلل تعاىل  السيئات 

الشخص  عىل  احلكم  الظلم  فمن  والقسط،  بالعدل 

من غري موازنة عادلة بني حسناته وسيئاته.

خيال  بأدنى  القلب  إىل  يقرب  قد  الشيطان  فإن    

فطنتك  من  هذا  أن  إليه:  وُيلقي  الناس،  مساوئ 

وذكائك ورسعة تنّبهك، وإن املؤمن ينظر بنور اهلل، 

وإنام هو عىل التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته، 

مراعاته  يف  فزد  مسلم،  يف  سوء  لك  خطر  ومهام 

وإكرامه، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فال 

يلقي إليك مثله.

7- عدم مصاحبة من ابتيل بإساءة الظن، ألن الطبع 

رّساق -كام قيل -.

قال أمير المؤمنين Q:)من كانت الدنيا همه طال في يوم القيامة شقاءه وغمه(.قال أمير المؤمنين Q:)من زاده اهلل كرامة فحقيق به أن يزيد الناس إكراما(.
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1 - َعـْن ُبَرْيـٍد اْلِعْجـيِلِّ َقـاَل: ُقْلـُت ألَِب َجْعَفـٍر  )Q( َقـْوَل اهلل َتَبـاَرَك 
ـًة َوَسـطًا لَِتُكوُنـوا ُشـَهداَء َعـىَل النَّاِس  وَتَعـاىَل: )وَكذلِـَك َجَعْلناُكـْم ُأمَّ
ـُة اْلَوَسـُط وَنْحُن  ُسـوُل َعَلْيُكـْم َشـِهيدًا( َقـاَل: )َنْحـُن األُمَّ وَيُكـوَن الرَّ
ُشـَهَداُء اهللَّ َتَبـاَرَك وَتَعـاىَل َعـىَل َخْلِقـه وُحَجُجـه يِف َأْرِضه(. ُقْلـُت َقْوَله 
ُكـْم واْفَعُلوا  ِذيـَن آَمنُوا اْرَكُعـوا واْسـُجُدوا واْعُبُدوا َربَّ َا الَّ َتَعـاىَل: )يـا َأيُّ
اخْلَـرْيَ َلَعلَُّكـْم ُتْفِلُحـوَن وجاِهـُدوا يِف اهلل َحـقَّ ِجهـاِده ُهـَو اْجَتباُكـْم(، 
يِن  اَنـا َعنَـى وَنْحُن امْلُْجَتَبـْوَن وَلْ جَيَْعـِل اهللَّ َتَباَرَك وَتَعـاىَل يِف الدِّ َقـاَل: )إِيَّ
اَنا َعنَى  ـَة َأبِيُكـْم إِْبراِهيـَم( إِيَّ يـِق: )ِملَّ ِمـْن َحـَرٍج َفاحْلََرُج َأَشـدُّ ِمـَن الضِّ
تِي  َنا امْلُْسـِلِمنَي ِمْن َقْبُل يِف اْلُكُتِب الَّ ُكُم امْلُْسـِلِمنَي( اهللَّ َسـامَّ ًة و)َسـامَّ َخاصَّ
ُسـوُل َشـِهيدًا َعَلْيُكـْم وَتُكوُنـوا  َمَضـْت ويِف َهـَذا اْلُقـْرآِن: )لَِيُكـوَن الرَّ
َغنَـا َعـِن  ـِهيُد َعَلْينَـا بِـاَم َبلَّ اِس( َفَرُسـوُل اهللَّ )O( الشَّ ُشـَهداَء َعـىَل النَـّ
َق َيـْوَم اْلِقَياَمِة  ـَهَداُء َعىَل النَّاِس َفَمـْن َصدَّ اهللَّ َتَبـاَرَك وَتَعـاىَل وَنْحـُن الشُّ

ْبنَاه(.  َب َكذَّ ْقنَـاه وَمـْن َكـذَّ َصدَّ
الرشح:

ـًة َوَسـطًا( قال اجلوهري: الوسـط  قولـه تعـاىل: )وَكذلِـَك َجَعْلناُكـْم ُأمَّ
مـن كلِّ يشء: أعدلـه، وقـال ابـن األثـري: كلُّ خصلـة حممـودة فلهـا 
طرفـان مذمومان فإن السـخاء وسـط بني البخـل والتبذير، والشـجاعة 
ر، واإلنسـان مأمـور أن يتجنـب كلَّ وصـف  وسـط بـني اجلُبـن والتهـوُّ

ي منـه والبعـد عنه.  مذمـوم وجتنّبـه بالتعـرِّ
ثـم أنتقـل إىل بيـان معنـى قولـه تعـاىل: )ُهـَو اْجَتباُكـْم(، فقـد جـاء يف 
املعجـم الوسـيط االجتبـاء:-  مصـدر اجتبـى، واجتبى جيتبـي، اجتِب، 
اجتبـاًء، فهو جمتـٍب، واملفعول جمتًبـى: واجتبى اليشَء اصطفـاه واختاره 

َتبِيـَك َربَُّك-. لنفسـه: -َوَكَذلِـَك جَيْ
اإلهلـي  لالصطفـاء  األغلـب  يف  اإلجتبـاء  كلمـة  اسـتخدمت  وقـد 
َتبِـي ِمـن ُرُسـِلِه  للرسـل)K(، حيـث قـال اهلل سـبحانه: )َولِكـنَّ اهللََّ جَيْ

عمـران:179( )آل  َيَشـآُء(  َمـن 
 )Q( (، أنـه قـال: )كان عـيل بن احلسـنيQ( وروي عـن اإلمـام الباقـر

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحتمل زلل الصديق مات وحيدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من أوسع اهلل عليه نعمه وجب عليه أن يوسع الناس إنعاما(.
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يسـجد يف سـورة مريم حني يقـول: َومِمَّْن َهَدْينَـا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتـىَل َعَلْيِهْم 
دًا َوُبِكّيـًا. ويقول: نحن عنينـا بذلك، ونحن  وا ُسـجَّ ْحَـِن َخرُّ َءاَيـاُت الرَّ

والصفوة(. اجلبـوة  أهل 
وقوله تعاىل: )ُهَو اْجَتباُكْم(، أي اختاركم لدينه واصطفاكم لنرصته.

اَنـا َعنَى( أي إّيانا أراد هبذا اخلطـاب واحلرص باعتبار أنَّ  فقـال )Q(: ))إِيَّ
ات وإن تعّلقـت بغريهم ثانيًا وبالعرض. الً وبالذَّ اإلرادة تعّلقـت هبم أوَّ

)وَنْحـُن امْلُْجَتَبـْوَن(: من قبـل )أي يف الكتب التي مضـت( ويف هذا )أي 
القرآن(. 

وهنـاك أحاديـث تدل عىل أن الشـيعة أيضًا جمتبون، ففـي احلديث املأثور 
عن اإلمام موسـى بن جعفر )Q(، يف تفسري قوله سبحانـــه: )مِمَّْن َهَدْينَا 
َواْجَتَبْينَـا(، قال:)فهـم واهلل شـيعتنا الذيـن هداهم اهلل ملودتنـا واجتباهم 
واخلشـوع  بالعبـادة  اهلل  وصفهـم  عليـه،  وماتـوا  عليـه  فحيـوا  لديننـا 
 ورقـة القلـب(. ولكـن لإلجتبـاء درجـات كٌل بحسـب درجـة إيامنـه. 
ـاَلِلِّ َعْن َأِمـرِي امْلُْؤِمنِـنَي )Q( َقـاَل: )إِنَّ اهللَّ  2- َعـْن ُسـَلْيِم ْبـِن َقْيـٍس اهْلِ
َته يِف  َرَنـا وَعَصَمنَـا وَجَعَلنَا ُشـَهَداَء َعـىَل َخْلِقـه وُحجَّ َتَبـاَرَك وَتَعـاىَل َطهَّ
َأْرِضـه وَجَعَلنَـا َمَع اْلُقْرآِن - وَجَعـَل اْلُقْرآَن َمَعنَا اَل ُنَفاِرُقـه واَل ُيَفاِرُقنَا(.

الرشح:
َرَنـا وَعَصَمنَـا(، أي طّهرنـا عـن  قولـه )Q(: )إِنَّ اهللَّ َتَبـاَرَك وَتَعـاىَل َطهَّ
األدنـاس وعصمنـا مـن األرجـاس كـام قـال جـلَّ شـأنه: )إّنـام ُيريد اهلل 
جس أهـل البيـت وُيطّهركم تطهـريًا ( الّتفـاق األّمة  لُيذهـب عنكـم الرِّ
.)L( إالّ َمـن شـذَّ عىل أّنـا نزلت يف عـيّل وفاطمة واحلسـن واحلسـني
َتـه يِف َأْرِضـه(، كـام قال  قولـه )Q(: )وَجَعَلنَـا ُشـَهَداَء َعـىَل َخْلِقـه وُحجَّ
جـّل شـأنه ) لتكونـوا شـهداء عىل النـاس ( وقـال: ) لئال يكـون للنّاس 

عـىل اهلل ُحّجة (.
قولـه )Q(: )وَجَعَلنَـا َمـَع اْلُقـْرآِن( كـام قـال )Q(: )إّن تـارٌك فيكـم 
الثقلـني كتـاب اهلل وعـرتيت ومهـا ال يفرتقـان حّتى يـردًا عـيلَّ اخلوض(. 

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحتمل زلل الصديق مات وحيدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من أوسع اهلل عليه نعمه وجب عليه أن يوسع الناس إنعاما(.
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مقدمة:
 إّن أول عمـل قـام بـه النبي حممـٌد)O( بعد هجرته مـن مكة املكرمـة إىل املدينة 
املنـورة، هو بناء مسـجد قباء - أول مسـجد يف اإلسـالم - بيديـه املباركتني، وما 
كان ذلـك إال لتبيـان املكانـة التـي جيـب أن حيتلهـا املسـجد يف حياة املسـلمني ملا 
لـه مـن أمهيـة يف إعـداد اإلنسـان وتقويمـه، إذ أصبـح املسـجد ملتقى املسـلمني 
ومنتـدى حواراهتـم فصار مشـعال وّضـاًء ورساجا وّهاجـًا ُينري درهبـم، فقويت 
بـه أوارصهم، وذابت بواسـطته الفـوارق بينهـم، وتعّلموا فيه مـا ُيّمهم، وفوق 
ذلـك كلـه فهو مـكان أداء العبادة من الصلـوات واالعتكاف، فمنـه انطلق النبي 
الكريـم)O( اىل هدايـة النـاس، وإخراجهم مـن الظلامت إىل النور، إذ شـع منه 
نـور اهلدايـة والصـالح، فأبـدل ذهّلم عـزا، وضعفهـم قوة، وشـقاوهتم سـعادًة، 

فأصبـح املسـجد جامعـة للهداية ختـّرج منها العلـامء والعظامء.
 انترشت املسـاجد يف أغلب بقاع األرض، وُشـّيدت بكثرة يف الدول اإلسـالمية، 
وكان العـراق مـن بـني تلك الـدول التي شـهدت بناء املسـاجد وعامرهتـا، ومن 
العراق نأخذ مدينة البرصة، التي أسـس أول مسجد فيها مع تأسيسها عام 14هـ، 
ومنـذ ذلك احلـني بات عدد املسـاجد فيهـا يتزايد بشـكل مسـتمر إىل يومنا هذا، 
 ومـن بـني تلك املسـاجد التي ُعرفـت بقدمهـا مدينة البـرصة، هو جامـع األبلة. 

املوقع اجلغرايف والتأسيس: 
يقـع املسـجد يف منطقـة األُُبّلة، الواقعة يف شـامل غرب املعقـل يف حمافظة البرصة، 
وهـو من املسـاجد البرصية القديمة، أّسسـه العالمة السـيد عبـد احلكيم الصايف 
)طيـب اهلل ثـراه( عـام 1968 م، بمسـاعدة اخلرييـن مـن أهـل البـرصة، بعد ان 
 تنبـه السـيد إىل  انعدام وجود مسـجد يف منطقة األبلة التي بنيـت يف عام 1961م
 فقـّرر إنشـاء املسـجد، وسـاّمه)جامع األبلـة(، فـكان لـه الـدور الكبـري يف نـرش 

العلـوم الثقافيـة والدينيـة والفقهيـة يف املنطقـة.
   ُشـّيد اجلامـع مع ملحقاته عىل مسـاحة قدرت بعرشة آالف مـرت مربع، ويتكون 
مـن حـرم إلقامة الصـالة فيه، تتوسـطه قبة ُكتـب فيها مـن الداخل آيـة الكريس 
املباركـة يعلوهـا لفظ اجلاللة وأسـامء املعصومـني األربعة عـرش)K(، ويتخللها 
ثامنيـة شـبابيك موزعـة بقياسـات متسـاوية فيـام بينها عـىل كل اجلهات، تسـمح 
لضـوء الشـمس أن ينفـذ إىل املصـىل، ويف اي موقـع كانـت خـالل النهـار. ويف 
ز  م بشـكل هنـديس رائـع، وُطرِّ جهـة القبلـة يكـون حمـراب الصالة، الـذي ُصمِّ
مـن وسـطه باآليـة املباركـة )َفنَاَدْتـُه امْلَالِئَكـُة َوُهـَو َقاِئـٌم ُيَصـيلِّ يِف امْلِْحـَراِب( آل 
عمـران:39. وقـد ُكيس بالـكايش الكربالئي، وبنـي إىل جانب احلرم ديوان واسـع، 

ومكتبـة عامـرة بالدوريـات والكتـب القيمـة، ُيطـاّلن عـىل باحـة املسـجد التي 
ُتقـّدر مسـاحتها بــ ).. 25 ( مـرتا مربعـا تقريبـا، ومـن تلـك الباحـة يف اخلارج 
يمكـن النظـر اىل القبـة التـي توسـطت احلرم وقـد ُغلفت مـن اخلـارج بالكايش 
الكربالئـي، ذي اللـون األخـر، يغشـاها مـن األعـىل اللـون الذهبـي الـذي 

قال أمير المؤمنين Q:)من اتخذ دين اهلل لهوا ولعبا أدخله اهلل النار مخلدا فيها(.قال أمير المؤمنين Q:)من توكل على اهلل ذلت له الصعاب وتسهلت عليه األسباب وتبوأ الخفض والكرامة(.
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 ،)K(أضـاف مجـاال لناظريـا، وقـد نقشـت عليها أسـامء املعصومـني األربعـة عرش
وتطـّل علينـا مـن بني أروقة املسـجد منارتـه اجلميلة التي قـد ارتفعت لتشـق طريقها 
نحـو السـامء، بارتفـاع ) 36مـرتا (، وقـد طّوقـت بحزامـني وتّوجـت بتـاج اخر، 

وزخرفـت بنقـوش إسـالمية خـط عليها سـورة اإلخـالص املباركُة.
األنشطة الفكرية والثقافية:

الفكريـة،  والنـدوات  والثقافيـة  الدينيـة  األنشـطة  مـن  الكثـري  املسـجد  يف  تقـام    
)K( كصـالة اجلامعـة، وإحيـاء الشـعائر الدينيـة كإقامة جمالـس العزاء ألهـل البيت 
الفقـه  يف  الـدروس  وبعـض  الثقافيـة،  واملحـارضات  املباركـة،  والداهتـم  وإحيـاء 
والعقائـد والقـرآن، وقـد تـم افتتـاح مدرسـة تعنى بشـؤون الفقـه والقـرآن وحفظه 
وتالوتـه، سـّميت بمدرسـة العالمـة السـيد عبـد احلكيـم، وتضـم مـا يقـرب مـن 
جـت  ـُموَن َحسـب أعامرهـم إىل ثـالث جمموعـات، وقـد خرَّ ) 250 ( طالبـًا ُيقسَّ
كثـريا مـن الطـالب الذيـن كانـت هلـم مشـاركات عديـدة يف املسـابقات املحليـة 
الدينيـة  باملسـائل  ُتعنـى  اجلامـع،  باسـم  صحيفـة   - أيضـًا   - وتصـدر  والوطنيـة، 
واالجتامعيـة، وبـث الوعـي بـني أوسـاط املجتمـع، ومـا زال التوجـه قائـام إىل إقامة 
 املزيـد مـن األنشـطة التـي ختـدم املجتمـع البـرصي بمختلـف رشائحـه وطبقاتـه. 

أبرز زواره: 
زاره العديـد مـن الشـخصيات الدينيـة، وكان مـن أبرزهـا: سـامحة آيـة اهلل العظمى 
اإلمـام السـّيد عـيل السيسـتان )دام ظله الـوارف( عند عودتـه من رحلتـه العالجية، 
اإلسـالمّية  إيـران  مجهوريـة  مـن  عودتـه  عنـد   )H( احلكيـم  باقـر  حممـد  والسـيد 
وزاره العديـد مـن أصحـاب الديانـات األخـرى مـن املسـيح والصابئـة، وكذلـك 
الشـخصيات السياسـية واالجتامعية، مـن القوميـات واألديان والطوائـف املختلفة.

أحداث ومواقف: 
ُأّسـس يف اجلامـع موكـب حسـيني كبـري أّيـام الّسـّيد عبد احلكيـم الصـايف)G( خيرج 

مـن جامـع األبلـة ويشـرتك مع موكـب املعقـل يف جامـع املعقل املعـروف بـ 
)جامـع السـيد عبد احلكيـم ( يف منطقة املعقل، وتعطَّـل عمل هذا املوكـب آنذاك، إذ 
كانت السـلطات ال تسـمح بإقامة الشـعائر احلسـينية، وخالل هذه الظروف القاسـية 
قـّدم اجلامـع العديـد من الشـهداء الشـباب، وتعرض كثـري مـن رواده لالعتقال، كام 
تعـّرض اجلامـع لكثـري مـن املضايقـات واملراقبـات األمنيـة أيـام النظـام الصدامـي 
أيـام  احلكيـم(  السـيد)عبد  مكتبـة  وأحرقـت  والقبـة،  منارتـه  ُهدمـت  إذ  البائـد، 
االنتفاضـة الشـعبانية املباركـة مـن قبـل اجهـزة النظـام آنـذاك، وكانـت املكتبة تضم 

نفائـس الكتـب واملخطوطات. 
   وعـىل الّرغـم مـن كل الصعوبـات التـي مـّرت والضيم واحليـف اللذيـن وقعا عىل 
جامـع األبلـة منذ تأسيسـه، وطـال رواده من متولـني ومصلني وخدمة، فانـه ما يزال 

نرباسـًا يقتـدى به، ومشـعال وّضاًء يتـدي به السـائرون. )مركز تـراث البرصة(

قال أمير المؤمنين Q:)من اتخذ دين اهلل لهوا ولعبا أدخله اهلل النار مخلدا فيها(.قال أمير المؤمنين Q:)من توكل على اهلل ذلت له الصعاب وتسهلت عليه األسباب وتبوأ الخفض والكرامة(.
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العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ

:)O( عيـادة املريـض وزيارتـه مـن أوىل حقـوق املسـلم عـىل أخيـه املسـلم التي حـث اإلسـالم عليها،قـال النبـي 

 )مـن حـق املسـلم عـىل املسـلم إذا لقيه أن يسـلم عليـه، وإذا مـرض أن يعـوده، وإذا مـات أن يشـيع جنازتـه( )مكارم 

األخـالق: ص359(. 

وعـن اإلمـام الصـادق )Q(: )إذا كان يـوم القيامـة نادى منـاد ، العبد إىل اهلل عز وجـل )أويت العبد املؤمن( فيحاسـبه 

حسـابًا يسـريا، ويقـول: يـا مؤمـن مـا منعك أن تعـودن حني مرضـت ؟ فيقـول املؤمن : أنـت رب وأنا عبـدك ، أنت 

احلـي القيـوم الـذي ال يصيبـك أل وال نصـب ، فيقـول عـز وجـل : مـن عـاد مؤمنـا يّف فقـد عـادن ، ثـم يقـول له : 

أتعـرف فـالن بـن فـالن ؟ فيقـول : نعـم يـا رب ، فيقـول لـه : مـا منعـك أن تعـوده حـني مرض، أمـا إنك لـو عدته 

لعدتنـي ثـم لوجدتنـي بـه وعنده ، ثـم لو سـألتني حاجة لقضيتهـا لـك ول أردك عنهـا( )بحـار األنـوار: ج78، ص227(. 

ويف زيـارة املريـض أجـر عظيـم فعـن اإلمـام الصـادق )Q(: )أيـام مؤمـن عاد أخـاه يف مرضه فـإن كان حـني يصبح 

شـيعه سـبعون ألـف ملـك فـإذا قعـد عنده غمرتـه الرحـة واسـتغفروا له حتـى يمـيس، وإن كان مسـاء كان لـه مثل 

ذلـك حتى يصبـح( )مـكارم األخـالق: ص361(.

وعـن اإلمـام الباقـر )Q(: )كان فيـام ناجـى بـه موسـى )Q( ربـه أن قـال: يـا رب مـا بلـغ مـن عيـادة املريـض مـن 

األجـر؟ فقـال اهلل عـز وجـل: أوكل بـه ملـكا يعـوده يف قـربه إىل حمـرشه( )الـكايف: ج2، ص121(.

عـن اإلمـام الصـادق )Q(: )مـن عـاد مريضـا نادى مناد من السـامء باسـمه: يـا فالن طبـت وطاب ممشـاك وتبوأت 

من اجلنـة( )الـكايف: ج3، ص121(.

قال أمير المؤمنين Q: )من لم يصبر على مضض التعليم بقي في ذل الجهل(.قال أمير المؤمنين Q:)من أعطى في اهلل ومنع في اهلل وأحب في اهلل وأبغض في اهلل فقد استكمل اإليمان(.



15

آداب 
زيارة املريض

وعنـه )Q(: )إذا دخـل أحدكم عـىل أخيه عائـدا له فليدع 

لـه وليطلـب منـه الدعاء، فـإن دعـاءه مثل دعـاء املالئكة( 

)مكارم األخـالق ص361(.

)مـن عـاد مريضـا يف اهلل ل يسـأل املريـض   :)Q( وعنـه

للعائـد شـيئا إال اسـتجاب اهلل لـه( )ثـواب األعـامل: ص194(.

)يف املـرض يصيـب الصبـي؟   :)Q( عـن أمـري املؤمنـني

قـال: كفـارة لوالديـه( )الـكايف: ج6، ص52(، فـام أعظـم هـذا 

الفضـل وأجلَّـه. 

آداب زيارة املريض:

ويف زيـارة املريـض هنالـك الكثـري من اآلداب اإلسـالمية 

واألخالقيـة التـي ينبغـي مراعاهتا، لتكـون الزيـارة بمثابة 

املريـض، فحينـام  دواء نفـيس يسـاعد عـىل حتسـن حالـة 

اإلسـالمية,  األخـوة  بـروح  مرضـه  عنـد  املريـض  يشـعر 

فذلـك يكـون سـببًا يف ختفيـف آالمـه وأحزانـه، ويعوضه 

عـن بعـض مـا حـرم مـن القـوة والصحـة، ومـن تلـك 

اآلداب:

أوالً: تطمينـه وتذكـريه بالثواب العظيم عـىل املرض الذي 

ابتـاله اهلل به، وأنَّه طهـوٌر للمؤمن.

ثانيـًا: يسـأل عـن حالـه ويدعـو لـه بالشـفاء، وأن يقـول 

بدعائـه: )اللهم اشـفه بشـفائك وداوه بدوائـك وعافه من 

بالئـك(، وأن يضـع يـده عـىل ذراع املريـض ويقرأ سـورة 

احلمـد سـبع مـرات أو سـبعني مرة.

ثالثـًا: عـدم إطالـة الزيـارة فـإنَّ املريض متـرُّ عليـه الدقيقة 

له  كالسـاعة؛ ملا جيد مـن أل مرضه، وال يغرنَّـك صربه وحتمُّ

وحسـن اسـتقباله لـك يف أْن تطيل عليه، فعـن اإلمام 

الصـادق )Q(: )أعظمكـم أجـرًا يف العيـادة أخفكم 

جلوسـًا( )مكارم األخـالق: ص361(.

رابعـًا: أن يضـع الزائـر إحـدى يديـه عـىل األخـرى 

حـال اجللـوس عنـد املريـض.

خامسًا: ال يفعل عنده ما يغيظه وحيزنه.

سادسًا: يقدم له اهلدايا من فواكه أو غريها.

سـابعًا: يطلب مـن املريـض أن يدعو له فـإن املريض 

 :)Q( ممـن يسـتجاب دعاؤه، فعـن اإلمـام الصـادق

)ثالثة دعوهتم مسـتجابة: احلـاج والغازي واملريض( 

)الوسـائل: ج2، ص420(. 

ثامنـًا: أن ُيعلـم النـاس بمرضـه ويـأذن هلـم بزيارته: 

وقـال أبـو احلسـن )Q(: )إذا مرض أحدكـم فليأذن 

للنـاس أن يدخلـوا، فليـس مـن أحـد إال ولـه دعـوة 

مسـتجابة( )الـكايف: ج3، ص117(.

وهناك آداب أخرى ل نذكرها لضيق املقام.

قال أمير المؤمنين Q: )من لم يصبر على مضض التعليم بقي في ذل الجهل(.قال أمير المؤمنين Q:)من أعطى في اهلل ومنع في اهلل وأحب في اهلل وأبغض في اهلل فقد استكمل اإليمان(.



عقـائــدنــا

احللقة احلادية والثالثون

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ16

بسم اهلل الرحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــني وصــىل اهلل عــىل ارشف األنبيــاء و املرســلني أب القاســم حممــد وآلــه الطيبــني الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــىل أعدائهــم إىل قيــام يــوم الديــن.
ــدد  ــذا الع ــورد يف ه ــواد )Q( ون ــام اجل ــة اإلم ــأن إمام ــواردة بش ــوص ال ــول النص ــابق ح ــدد الس ــا يف الع ذكرن
 )Q(نصــوص أخــرى رصحيــة ودالــة عــىل إمامــة أهــل البيــت بصــورة عامــة وعــىل إمامــة اإلمــام حممــد اجلــواد
ــة ســؤال ُأبُّ بــن كعــب   بصــورة خاصــة، مــا ورد يف غــري واحــد مــن مصــادر املســلمني، حيــث ذكــرت حادث
للنبــي)O(، عندمــا قــال)O( للحســني)Q(: )مرحبــًا يــا أبــا عبــد اهلل، يــا زيــن الســاموات واألرض(، فقــال 
ــار  ــون أخب ــاب عي ــا: كت ــريك ؟ منه ــد غ ــاموات واألرض أح ــن الس ــول اهلل - زي ــا رس ــون - ي ــف يك : وكي ُأَبّ
ــار  ــربيس/ج7، وبح ــيخ الط ــورى للش ــالم ال ــورى بأع ــالم ال ــاب إع ــدوق/ج1، وكت ــيخ الص الرضا)Q(للش
األنــوار للمجلــيس/ج36وج91، وكــذا رشح إحقــاق احلــق للســيد املرعــيش/ج13، وذكــر األخــري رواه القوم:
منهــم العالمــة احلموينــي يف - فرائــد الســمطني - ) ص 42 خمطــوط (، حيــث ذكــر الشــيخ الصــدوق يف عيــون 

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يكتسب بالعلم ماال اكتسب به جماال(.
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أخبــار الرضــا)Q( مــا نصه:..عــن عــيل بــن احلســني عن 
أبيــه احلســني بــن عــيل أب طالــب عليهــم الســالم قــال: 
ــب  ــن كع ــده ُأَبّ ب ــول اهلل )O( وعن ــىل رس ــت ع دخل
ــا عبــد اهلل  ــا أب ــا بــك ي فقــال ل رســول اهلل )O(: مرحب
ــف  : وكي ــه ُأَبّ ــال ل ــني، ق ــاموات واألرض ــن الس ــا زي ي
يكــون يــا رســول اهلل )O( زيــن الســاموات واألرضــني 
ــا  ــق نبي ــي باحل ــذي بعثن ــا ُأَبّ وال ــال: ي ــريك ؟ ق ــد غ أح
ــه يف األرض،  ــرب من ــامء أك ــيل يف الس ــن ع ــني ب إّن احلس
وانــه ملكتــوب عــن يمــني عــرش اهلل عــز وجــل: مصبــاح 
ــر  ــز وفخ ــن وع ــري ويم ــام خ ــاة وإم ــفينة نج ــدى وس ه
وعلــم وذخــر، وان اهلل عــز وجــل ركــب يف صلبــه نطفــة 
طيبــة مباركــة زكيــة، ولقــد لقــن دعــوات مــا يدعــو هبــن 
خملــوق إال حــرشه اهلل عــز وجــل معــه، وكان شــفيعه يف 
آخرتــه وفــرج اهلل كربــه وقــى هبــا دينــه، ويــر أمــره، 
ــرته،  ــك س ــدوه ول يت ــىل ع ــواه ع ــبيله وق ــح س وأوض
فقــال لــه ُأَبّ بــن كعــب: ومــا هــذه الدعــوات يــا رســول 
اهلل )O( ؟ قــال: تقــول إذا فرغــت مــن صالتــك وأنــت 
ــك  ــد عرش ــك ومعاق ــألك بكلامت ــم إن أس ــد: ) الله قاع
ــتجيب ل  ــلك أن تس ــك ورس ــمواتك وأنبيائ ــكان س وس
فقــد رهقنــي مــن أمــري عــرا فأســألك أن تصــىل عــىل 
ــإن  ــرا ( ف ــري ي ــن أم ــل ل م ــد وان جتع ــد وآل حمم حمم
اهلل عــز وجــل يســهل أمــرك ويــرشح صــدرك ويلقنــك 
 : شــهادة أن ال الــه إال اهلل عنــد خــروج نفســك قــال لــه ُأَبّ
ــا رســول اهلل فــام هــذه النطفــة التــي يف صلــب حبيبــي  ي
احلســني ؟ قــال: مثــل هــذه النطفــة كمثــل القمــر وهــي 
نطفــة تبيــني وبيــان يكــون مــن اتبعــه رشــيدًا ومــن ضــل 
عنــه هويــًا، قــال: فــام اســمه ومــا دعــاؤه ؟ قــال: اســمه 
عــيل ودعــاؤه: ) يــا دائــم يــا ديمــوم يــا حــي يــا قيــوم يــا 
ــا  ــا باعــث الرســل وي ــا فــارج اهلــم وي كاشــف الغــم وي

ــرشه  ــاء ح ــذا الدع ــا هب ــن دع ــد ( م ــادق الوع ص
ــده  اهلل عــز وجــل مــع عــيل بــن احلســني وكان قائ
ــه  ــل ل ــول اهلل فه ــا رس : ي ــه ُأَبّ ــال ل ــة فق إىل اجلن
مــن خلــف ووىص ؟ قــال: نعــم لــه مواريــث 
الســاموات واألرض قــال: مــا معنــى مواريــث 
الســاموات واألرض يــا رســول اهلل؟ قــال: القضــاء 
باحلــق واحلكــم بالديانــة وتأويــل األحــكام وبيــان 
ــال: اســمه حممــد  ــام اســمه ؟ ق ــال: ف ــا يكــون ق م
ــاموات... وان  ــه يف الس ــتأنس ب ــة لتس وان املالئك
ــن  ــيل ب ــام ع ــه] اإلم ــب يف صلب ــل رك ــز وج اهلل ع
ــة  ــه زكي ــه طيب ــة مبارك ــا)Q([ نطف ــى الرض موس
رضيــه مرضيــة وســامها حممــد بــن عــيل فهو شــفيع 
شــيعته ووارث علــم جــده لــه عالمــة بينــه وحجــه 
ظاهــره إذا ولــد يقــول: ال الــه إال اهلل حممــد رســول 
اهلل )O( ويقــول يف دعائــه: ) يــا مــن ال شــبيه وال 
ــق  ــت وال خال ــه إال أن ــذي ال ال ــت اهلل ال ــال أن مث
أنــت ُتفنــي املخلوقــني وتبقــى أنــت حلمــت عمــن 
عصــاك واملغفــرة رضــاك ( مــن دعــا هبــذا الدعــاء 
كان حممــد بــن عــيل] اجلــواد[ شــفيعه يــوم القيامــة 
وان اهلل تعــاىل ركــب يف صلبــه نطفــة ال باغيــة 
وال طاغيــة بــارة مباركــة طيبــة طاهــرة ســامها 
ــار  ــن حممــد فالبســها الســكينة والوق ــده عــيل ب عن
ــه ويف  ــن لقي ــوم م ــوم وكل رس مكت ــا العل وأودعه

ــه وحــذره مــن عــدوه...(  ــاه ب صــدره يشء أنب
ــىل  ــني وص ــد هلل رب العامل ــة، واحلم ــكالم تتم ولل

ــن. ــني الطاهري ــه الطيب ــد وال ــىل حمم اهلل ع

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يكتسب بالعلم ماال اكتسب به جماال(.



 رمضــان

المبارك

مناسبات الشهر

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ18

:)P( وفاة السيدة نفيسة
ـــرص  ـــت يف م ـــنة 208هــــ توفي ـــان س ـــهر رمض ـــن ش يف األول م
ـــن  ـــد ب ـــن زي ـــن ب ـــت احلس ـــة بن ـــيدة نفيس ـــدة الس ـــدة العاب الزاه
احلســـن بـــن عـــيل بـــن أب طالـــب)Q(، وأمـــا أمهـــا فريجـــع 
.)Q(ـــب ـــن أب طال ـــيل ب ـــن ع ـــاس ب ـــل العب ـــبها إىل أب الفض نس
ـــن  ـــحاق املؤمت ـــت إس ـــة، وتزوج ـــأت باملدين ـــة ونش ـــدت بمك ول

ـــرة. ـــت إىل القاه ـــادق )Q( وانتقل ـــر الص ـــن جعف ب
ــت  ــث حجـ ــري واحلديـ ــة بالتفسـ ــة عاملـ ــة صاحلـ ــت تقيـ وكانـ
ــا.  ــذون عنهـ ــا ويأخـ ــامء يزورونـ ــة، وكان العلـ ــني حجـ ثالثـ

ــم. ــاد عظيـ ــا اعتقـ ــني فيهـ وللمرصيـ
ـــكنه  ـــت تس ـــذي كان ـــزل ال ـــا يف املن ـــا زوجه ـــت دفنه ـــا توفي ومل
ــباع بـــني مـــرص  ــاًم بـــدرب السـ ــة كانـــت تعـــرف قديـ بمحلـ

ــرة. والقاهـ
وروي أنـــا)P( عنـــد احتضارهـــا كانـــت صائمـــة فألزموهـــا 
الفطـــر، فقالـــت: واعجبـــًا إن منـــذ ثالثـــني ســـنة أســـأل اهلل 
ــون،  ــذا ال يكـ ــر اآلن هـ ــة، أفطـ ــا صائمـ ــاه وأنـ ــاىل أن ألقـ تعـ
ثـــم قـــرأت ســـورة األنعـــام، فلـــام وصلـــت إىل قولـــه تعـــاىل: 
ـــزار  ـــا إىل اآلن م ـــت. وقربه ـــم( مات ـــَد رهب ـــالِم عن ـــم دار الس )هل

معـــروف بإجابـــة الدعـــاء عنـــد مزارهـــا.
البيعة لإلمام الرضا)Q( بوالية العهد:

ـــة  ـــنة 201هــــ مبايع ـــارك س ـــان املب ـــهر رمض ـــن ش ـــادس م يف الس
.)Q(ـــر ـــى جعف ـــن موس ـــيل ب ـــام ع ـــون لإلم املأم

قـــال الشـــيخ املفيـــد: وهـــو يـــوم رشيـــف يتجـــدد فيـــه رسور 
املؤمنـــني، ويســـتحب فيـــه الصدقـــة واملـــربة للمســـاكني، 
ـــق  ـــن ح ـــه م ـــر في ـــا أظه ـــىل م ـــمه ع ـــز اس ـــكر اهلل ع ـــار لش واإلكث

آل حممـــد)Q( وإرغـــام املنافقـــني.
ويذكـــر يف ســـبب قبـــول اإلمـــام )Q( بواليـــة العهـــد فعـــن 

قال أمير المؤمنين Q:)من صبر على طاعة اهلل ومعاصيه فهو المجاهد الصبور(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يعمل بالعلم كان حجة عليه ووباال(.
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الريـــان بـــن الصلـــت، قـــال: دخلـــت عـــىل 
عـــيل بـــن موســـى الرضـــا )Q(، فقلـــت لـــه: 
يـــا بـــن رســـول اهلل، إن النـــاس يقولـــون: 
ــارك  ــع إظهـ ــد مـ ــة العهـ ــت واليـ ــك قبلـ إنـ
ـــم اهلل  ـــد عل ـــال )Q(: )ق ـــا! فق ـــد يف الدني الزه
كراهتـــي لذلـــك، فلـــام خـــريت بـــني قبـــول 
ذلـــك وبـــني القتـــل اخـــرتت القبـــول عـــىل 
 )Q( ـــف ـــوا أن يوس ـــا علم ـــم أم ـــل، وحيه القت
كان نبيـــا رســـوال، فلـــام دفعتـــه الـــرورة إىل 
ـــىل  ـــي ع ـــه: اجعلن ـــال ل ـــز ق ـــن العزي ـــول خزائ ت
خزائـــن األرض إن حفيـــظ عليـــم، ودفعتنـــي 
الـــرورة إىل قبـــول ذلـــك عـــىل إكـــراه 
ـــىل أن  ـــالك، ع ـــىل اهل ـــد اإلرشاف ع ـــار بع وإجب
ـــارج  ـــول خ ـــر إال دخ ـــذا االم ـــت يف ه ـــا دخل م
ـــال  ـــتعان( )أم ـــو املس ـــتكى وه ـــإىل اهلل املش ـــه، ف من

الصـــدوق: ص130(.

يوم املؤاخاة: 
يف الثـــان عـــرش مـــن شـــهر رمضـــان املبـــارك 
ـــني  ـــه وب ـــه، وبين ـــني أصحاب ـــي)O( ب ـــى النب آخ

ـــام.  ـــوات اهلل عليه ـــيل صل ـــام ع اإلم
ـــى  ـــال: آخ ـــن أب أوىف، ق ـــد اهلل ب ـــن عب روي ع
ـــا  ـــرك علي ـــه وت ـــني أصحاب ـــول اهلل )O( ب رس
ــك  ــني أصحابـ ــت بـ ــه:) آخيـ ــال لـ )Q(، فقـ
ـــا  ـــده، م ـــيس بي ـــذي نف ـــال: وال ـــي ؟ فق وتركتن
أخرتـــك إال لنفـــيس، أنـــت أخـــي ووصيـــي 
ووارثـــي. قـــال: مـــا أرث منـــك، يـــا رســـول 
ـــوا  ـــيل، أورث ـــون قب ـــا أورث النبي ـــال: م اهلل ؟ ق
كتـــاب رهبـــم وســـنة نبيهـــم، وأنـــت وابنـــاك 

ـــدوق: ص427(.  ــال الص ــة( )أمـ ـــرصي يف اجلنـ ــي يف ق  معـ
وعـــن أنـــس بـــن مالـــك يقـــول: حدثنـــي ســـلامن 
ــول: )إن  ــي اهلل )O( يقـ ــمع نبـ ــه سـ ــاريس، أنـ الفـ
أخـــي ووزيـــري وخـــري مـــن أخلفـــه بعـــدي عـــيل 

ــدوق: ص428(. ــال الصـ ــب )Q(( )أمـ ــن أب طالـ بـ
رســـول  وآخـــى  إســـحاق:  بـــن  حممـــد  قـــال 
املهاجريـــن  مـــن  أصحابـــه  بـــني   )O(اهلل
أخويـــن  اهلل  يف  )تآخـــوا  فقـــال:  واألنصـــار، 
ــب  ــن أب طالـ ــيل بـ ــد عـ ــذ بيـ ــم أخـ ــن. ثـ أخويـ
ص277(.  ج3،  والنهايـــة:  )البدايـــة  أخـــي(  )هـــذا   فقـــال: 

هالك احلجاج بن يوسف الثقفي: 
ويف الرابـــع والعرشيـــن مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة95هـ، 
ـــًا،  ـــي. وكان ظلوم ـــف الثقف ـــن يوس ـــاج ب ـــك احلج هل
ــال  ــاء- قـ ــفاكًا للدمـ ــًا، سـ ــًا، خبيثـ ــارًا، ناصبيـ جبـ
ـــن  ـــوى م ـــربًا س ـــه ص ـــن قتل ـــي م ـــعودي: وأح املس
ــف،  ــد 120 ألـ ــه فوجـ ــاكره وحروبـ ــل يف عسـ قتـ
ــف  ــل، و 30 ألـ ــف رجـ ــه50 ألـ ــات يف حبسـ ومـ
ـــس  ـــردة، وكان حيب ـــرأة جم ـــف ام ـــن 16 أل ـــرأة، منه ام
النســـاء والرجـــال يف موضـــع واحـــد، ول يكـــن 
ســـرت يســـرت مـــن الشـــمس يف الصيـــف، وال مـــن 
ـــن  ـــك م ـــري ذل ـــه غ ـــتاء، وكان ل ـــربد يف الش ـــر وال املط
ـــى  ـــط، وعف ـــات بواس ـــري: م ـــن كث ـــال اب ـــذاب. ق الع
قـــربه وُاجـــرى عليـــه املـــاء لكيـــال ينبـــش وحيـــرق. 

ـــا يف  ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرية ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن
ـــالع  ـــن أراد االط ـــان فم ـــهر رمض ـــابقة لش ـــنني الس الس

ـــع. فالرياج

قال أمير المؤمنين Q:)من صبر على طاعة اهلل ومعاصيه فهو المجاهد الصبور(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يعمل بالعلم كان حجة عليه ووباال(.



رجال حول اإلمام

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ20

قال عنه اإلمام علي)Q(: )ليَت أنَّ يف جندي مائة ِمثلك يا خزاعي(.
أسـمه ونسـبه:  عمـرو بـن احلمـق بـن الكاهن بن حبيـب بن عمرو بـن القني بـن ذراح بن عمـرو بن سـعد بن كعب 

بن عمـرو بن ربيعـة اخلزاعي.

 .)Q( وأمري املؤمنني، واإلمام احلسن ،)O( سـريته:  عمرو بن احلمق اخلزاعي، صحايّب جليل من صحابة رسـول  اهلل 

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحط النعم بالشكر لها فقد عرضها لزوالها(.قال أمير المؤمنين Q: )من لم يكن له سخاء وال حياء فالموت خير له من الحياة(.

 عمرو بن

 الحمق

الخزاعي
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أسلم بعد احلديبية، وتــعّلم األحــــاديث مـــن 

حرسـوا  الذيـن  الصفـوة  مـن  كان   ،)O( النبـي 

)حـّق اخلالفـة( بعـد رسـول  اهلل )O(، فوقف إىل 

جانـب أمـري املؤمنـني )Q( بإخـالص .

ورفـع  عثـامن،  عـىل  املسـلمني  ثـورة  يف  اشـرتك 

صـوت احلـّق إزاء التغـرّيات الشـاّذة التي حصلت 

يف ذلـك العـر.

إيامن مطلق: 

بعد مقتـل عثامن وتـويل أمري املؤمنـني)Q( اخلالفة 

شـهد عمـرو بـن احلمـق حـروب أمـري املؤمنـني 

وسـاهم  والنهـروان،  وصفـني  اجلمـل  الثـالث: 

لإلمـام  والؤه  وكان  وثبـات،  َصالَبـٍة  بـكلِّ  فيهـا 

عظيـاًم، حتـى قـال لـه )Q(: )ليـَت أنَّ يف جنـدي 

ـني  ِصفِّ وقعـة  ففـي  خزاعـي(،  يـا  ِمثلـك  مائـة 

:)Q( املؤمنـني  ألمـري  احلمـق  بـن  عمـرو   قـال 

)إيِنِّ واهلل يـا أمـري املؤمنني، ما أجبتـك، وال بايعتك 

عـىل قرابة بينـي وبينك، وال إرادة مـال تؤتينيه، وال 

التـامس سـلطان ُيرَفـع ذكـري بـه، ولكـن أحببُتك 

صال مخس: إنك ابن عم رسول اهلل )O(، وأّول  خِلِ

)P( ـة فاطمة  من آمن به، وزوج سـيِّدة نسـاء األُمَّ

بقيـت  ألتـي  الذّرّيـة  وأبـو   ،)O( حممـد  بنـت 

فينـا مـن رسـول اهلل )O(، وأعظـم رجـٍل مـن 

املهاجريـن َسـهاًم يف اجلهـاد، فلـو أينِّ ُكلِّفـت نقـل 

اجلبـال الـروايس، ونـزح البحـور الطوامـي، حتى 

ي بـه وليَّـك، وأوهن  يـأيت عـيلَّ يومـي يف أمـر أقـوِّ

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحط النعم بالشكر لها فقد عرضها لزوالها(.قال أمير المؤمنين Q: )من لم يكن له سخاء وال حياء فالموت خير له من الحياة(.

ك، مـا رأيـت أين قد أديـت فيه كل الـذي حيّق  بـه عـدوَّ

ُهـمَّ  عـيلَّ مـن حقـك(. فقـال أمـري املؤمنـني)Q(: )اللَّ

ر قلَبـه بالتقـى، واهـِدِه إىل رصاط مسـتقيم(. بحـار  َنـوِّ

األنـوار:ج32،ص399.  

عمرو بصري بمصريه:  

كان عمـرو يقـول يف حياتـه: واهلل لـو كنـت َحَجـر يف  

جـوف َحَجـر السـتخرجني... حدثني بذلك رسـول 

ُينحـر يف اإلسـالم  أول رأس  إّن رأيس   ....)O( اهلل

احلسـن  بـن  حممـد  النضيـد  العقـد  بلـد.  إىل  بلـد  مـن  وُينقـل 

القمـي:ص36.

وقـد ُقتـل سـنة 50 هــ، بعـد أن سـجنوا زوجتـه بغية 

أّول  وهـو  معاويـة،  إىل  برأسـه  وُأرسـل  استسـالمه ، 

رأس يف اإلسـالم حُيَمـل مـن بلـد إىل بلـد.

ثـم بعـث معاوية برأسـه إىل زوجتـه آمنة بنـت الرشيد 

وكانـت يف سـجنه فألقـي يف حجرهـا فوضعـت كّفها 

عنـي  )سـرتمتوه  وقالـت:  فمـه  ولثمـت  جبينـه  عـىل 

طويـال - وأهديتمـوه إيل قتيـال - فأهـال - وسـهال - 

مـن هديـة غـري قاليـة وال مقليـة...(. االختصـاص للشـيخ 

ص17. املفيـد: 
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اإلسراف 

وأثره على المجتمع

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ

 أّن املالحــظ يف الفكــر اإلســالمي أنــه فكــر شــمول 

اإلنســان  حيــاة  يف  الزوايــا  مجيــع  ملعاجلــة  جــاء 

ــاة،  ــل احلي ــكل مفاص ــة ل ــج الناجع ــع الربام ووض

كذلــك يتصــف الفكــر اإلســالمي بالوســطية حيــث 

يدعــو أتباعــه دائــاًم إىل االعتــدال واجتنــاب اإلفــراط 

ــط. والتفري

ــال: ) ُربَّ  ــه ق ــادق )Q( أن ــام الص ــن اإلم روي ع

ــا ُأويت  ــق ممَّ ــيَّ ينف ... إنَّ الغن ــيٍّ ــن غن ــرٍي َأرسُف م فق

ــكايف:ج3، ص562. ــا ُأويت(.ال ــري م ــن غ ــُق م ــري ينف والفق

ــال  ــال: ت ــول ق ــرو األَح ــن عم ــك ب ــد املل ــن عب وع

ــوا  ــَن إِذا َأْنَفُق ِذي ــة: )َوالَّ َأبــو عبــد اهللِ )Q( هــذه اآلي

ــنْيَ ذلِــَك َقوامــًا( قــال:  وا َوكاَن َب ــرُتُ ُفــوا َوَلْ َيْق َلْ ُيْرِ

)فَأخــذ قبضــًة مــن حــًى وقبضهــا بيــدِه فقــال: هذا 

ــِذي ذكــرُه اهللُ يف كتابــه، ثــمَّ قبــض قبضــًة  اإِلقتــاُر الَّ

َهــا ُثــمَّ قــال: هــذا اإلرساف،  ــُه ُكلَّ ُأخــرى فَأرخــى كفَّ

ــمَّ َأخــذ َقْبَضــًة ُأخــرى فَأْرَخــى بعضهــا و َأمســك  ث

بعضهــا، وقــال: هــذا اْلَقــَواُم(. الــكايف للكلينــي:ج4، ص55. 

ــا إىل بعــض اآلثــار والعواقــب  ويمكــن اإلشــارة هن

قال أمير المؤمنين Q: )من لم يقدم إخالص النية في الطاعات لم يظفر بالمثوبات(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يتحرز من المكائد قبل وقوعها لم ينفعه األسف بعد هجومها(.
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قال أمير المؤمنين Q: )من لم يقدم إخالص النية في الطاعات لم يظفر بالمثوبات(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يتحرز من المكائد قبل وقوعها لم ينفعه األسف بعد هجومها(.

التــي ترتتــب عــىل اإلرساف:

ــح إن اإلرساف يف األكل  ــن الواض ــة: م ــار البدني اآلث

ــىل  ــرية ع ــج خط ــؤدي إىل نتائ ــاًل - ي ــرشب - مث وال

مســتوى الصحــة البدنيــة وهــذا مــا أمجــع عليــه الطب 

 )Q( القديــم  واحلديــث، وأكدتــه كلــامت املعصومني

يف أكثــر مــن موضــع، مــن هنــا نجــد القــرآن الكريــم 

ــاول  ــدال يف تن ــطية واالعت ــني عــىل الوس ــث املؤمن حي

ُفــوا إِنَّــُه ال  ُبــوا َوال ُتْرِ الطعــام: )...َوُكُلــوا َوارْشَ

ــة31. ــورة األعراف:آي فنَِي(.س ــبُّ امْلُْرِ حُيِ

التعرض للغضب اإلهلي: 

ــبُّ  ــُه ال حُيِ ــبحانه: )... إِنَّ ــه س ــار إلي ــا أش ــذا م وه

قِّــيِّ َعــْن َأِب َعْبــِد اهللَّ  فِــنَي(. وَعــْن َداُوَد الرَّ امْلُْرِ

ــه اهللَّ َعــزَّ وَجــلَّ وإِنَّ  )Q( َقــاَل: )إِنَّ اْلَقْصــَد َأْمــٌر حُيِبُّ

ـَـا  َف َأْمــٌر ُيْبِغُضــه اهللَّ َحتَّــى َطْرَحــَك النَّــَواَة َفإِنَّ َ الــرَّ

ــَك (. ابِ ــَل رَشَ ــَك َفْض ــى َصبَّ ِء وَحتَّ ْ ــيشَّ ــُح لِل  َتْصُل

الكايف:ج4،ص52.

قلــة الربكــة: مــن اآلثــار الوخيمــة التــي جيرهــا 

ــع  ــىل مجي ــان ع ــاة اإلنس ــة يف حي ــة الربك اإلرساف قل

املســتويات، َعــِن اْبــِن َأِب َيْعُفــوٍر وُيوُســَف ْبــِن ُعــاَمَرَة 

ــَة  َقــاال: َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اهللَّ )Q(:  )إِنَّ َمــَع اإلرساف ِقلَّ

َكــِة(. الــكايف:ج4،ص55.   اْلرَبَ

هــدر الطاقــات: ال ريــب أن اإلرساف يــؤدي إىل 

ــاه  ــادن واملي ــة واملع ــاد كالطاق ــادر االقتص ــدر مص ه

وو... وال متنــع كثرهتــا مــن إهدارهــا فيــام إذا تفشــت 

ظاهــرة اإلرساف يف املجتمــع، وقــد أشــار أمــري 

اُف   رْسَ ــه: )اإْلِ ــة بقول ــذه احلقيق ــني )Q( إىل ه املؤمن

ــي:ص39. ــطي الليث ــم الواس ــون احلك ــَل(. عي ــي  اجْلَِزي ُيْفنِ

الســلبية  االنعكاســات  مــن  الطبقــي:  التاميــز   

ــة يف  ــات متفاوت ــع إىل طبق ــول املجتم ــإلرساف حت ل

ــك ألن  ــة؛ وذل ــتطاعة املادي ــة واالس ــدرة الرشائي الق

احلــق يف  يعطــون -حينئــِذ- ألنســفهم  األغنيــاء 

ــق  ــأي طري ــاءوا وب ــع ش ــم يف أي موض رصف ثرواهت

اختــاروا حتــى لــو كانــت خمالفــة للرشيعــة والعــرف، 

مــن هنــا يتحــول املجتمــع إىل طبقــات متفاوتــة بــني 

ــدًا.  ــرية ج ــة كب ــرى فاصل ــة وأخ طبق

وقــد كتــب اإلمــام عــيل )Q( كتابــًا لزيــاد يِف ذم 

اإلرساف جــاء فيــه قولــه )Q(: ) َفــَدِع اإلرساف 

ــاِل  ُمْقَتِصــدًا، واْذُكــْر يِف اْلَيــْوِم َغــدًا، وَأْمِســْك ِمــَن امْلَ

ــَك،  ــْوِم َحاَجتِ ــَل لَِي ِم اْلَفْض ــدِّ ــَك، وَق وَرتِ ــْدِر رَضُ بَِق

َأَتْرُجــو َأْن ُيْعطَِيــَك اهللَّ َأْجــَر امْلَُتَواِضِعــنَي، وَأْنــَت ِعنَْده 

ــِم  ٌغ يِف النَِّعي ــرِّ ــَت ُمَتَم ــُع وَأْن ــَن، وَتْطَم ي ِ ــَن امْلَُتَكربِّ ِم

ــَواَب  ــَك َث ــَب َل ــَة، َأْن ُيوِج ــَف واألَْرَمَل ِعي ــه الضَّ مَتْنَُع

ــاِدٌم  ــَلَف وَق ــاَم َأْس ــِزيٌّ بِ ــْرُء جَمْ ــاَم امْلَ ــنَي، وإِنَّ ِق امْلَُتَصدِّ

ــة: ص377. ــج البالغ ــاَلم(. ن َم والسَّ ــدَّ ــا َق ــىَل َم َع
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العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ24

قال أمير المؤمنين Q: )من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذرا(.قال أمير المؤمنين Q:))من كان له من نفسه زاجر كان عليه من اهلل حافظ(.(.

روي عـن رسـول اهلل )O( أّنـه قال: )إّن موسـى )Q( قـام خطيًبا يف بني إرسائيل، فسـأل أي 
النـاس أعلـم؟ قـال: أنا، فعتـب اهلل عليـه إذ ل يـرد العلم إليـه: )إن ل عبـًدا بمجمـع البحرين 

منك(.  أعلـم  هو 
قال موسـى: يا رب كيـف ل به؟ قال: )تأخذ معك حوتًا...(. تفسـري جممع البيـان للطربيس:ج6،ص364.  

حيث أرشـد اهلل تعاىل نبيه موسـى للوصول إىل الرجل العال. 
إّن مفـاد هـذه الواقعـة هـو حتذيـر ملوسـى )Q( حتـى ال يعترب نفسـه -برغـم علمـه ومعرفته- 

األشـخاص.  أفضل 
إّن قصـة موسـى واخلـر هلـا أبعـاد عجيبة أخـرى. ففـي القصة يواجهنـا مشـهد عجيب نرى 
فيـه نبّيـًا مـن أول العـزم بـكل وعيـه ومكانتـه يف زمانه يعيـش حمدوديـة يف علمـه ومعرفته من 
بعـض النواحـي، وهـو لذلـك يذهـب إىل معّلـم )هو عـال زمانـه( ليـدرس ويتعلم عـىل يديه، 

ونـرى إن املعلـم يقـوم بتعليمـه دروسـًا يكـون الواحد منهـا أعجب مـن اآلخر.
موسى باحثًا عن اخلر: 

إّن موسـى )Q( كان يبحـث عـن يشء مهـم وقـد أقـام عزمـه ورّسـخ تصميمـه للعثـور عـىل 
مقصـوده وعـدم التهـاون إطالقـًا. 

إّن الـيشء الـذي كان موسـى )Q( مأمـورًا بالبحـث عنـه لـُه أثـٌر كبـري يف مسـتقبله، وبالعثور 
عليـه سـوف يفتتـح فصـُل جديـٌد يف حياته. 

نعـم، إنـه )Q( كان يبحـث عـن عـال يزيـل احلجـب مـن أمـام عينيـه وُيريـه حقائـق جديدة، 
ويفتـح أبـواب العلـوم أمامـه، وسـنعرف رسيعـًا إّن موسـى )Q( كان يملـك عالمـة للعثـور 
عـىل حمـل هذا العـال الكبـري وكان )Q( يتحـرك باجتاه تلـك العالمة، يقـول القـرآن الكريم يف 
هـذا املجـال: )َوإِْذ َقاَل ُموَسـى لَِفَتاُه ال َأْبـَرُح َحتَّى َأْبُلـَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيـِن َأْو َأْمِضَ ُحُقبًا (. سـورة 
الكهف:آيـة60. املعنـى مـن )فتـاه( هو يوشـع بـن نـون، الرجل الشـجاع الرشـيد املؤمـن من بني 

إرسائيـل، )وجممـع البحريـن( بمعنى حمـل التقـاء البحرين.
سـنوات بحًثـا عـن اخلـر: كلمـة )ُحُقـب( يف كالم موسـى )Q( تعنـي املـدة الطويلـة والتي 
فّرهـا البعـض بثامنني عامـًا، وغرض موسـى )Q( من هـذه الكلمة، هو أنني سـوف ال أترك 
اجلهـد واملحاولـة للعثـور عىل مـا ضيعته ولـو أّدى ذلك إن أسـري عّدة سـنني )َفَلـامَّ َبَلَغـا جَمَْمَع 

بـًا(. الكهف:آية61.  َـَذ َسـبِيَلُه يِف اْلَبْحِر رَسَ َبْينِِهـاَم َنِسـَيا ُحوهَتُاَم َفاختَّ
ويف تتمـة القصـة، نقـرأ أّن موسـى وصاحبه بعـد أن جاوزا جممـع البحرين شـعرا باجلوع، ويف 
هـذه األثنـاء تذكـر موسـى)Q( أّنـه قـد جلـب معـُه طعامـًا، وعند ذلـك قـال لصاحبـه )َفَلامَّ 
َجـاَوَزا َقـاَل لَِفَتـاُه آتِنَـا َغَداَءَنـا َلَقـْد َلِقينَـا ِمـْن َسـَفِرَنا َهـَذا َنَصبـًا ** َقـاَل َأَرَأْيـَت إِْذ َأَوْينَا إىَِل 
ََذ َسـبِيَلُه يِف اْلَبْحِر َعَجبًا(. ـْيَطاُن َأْن َأْذُكـَرُه َواختَّ ْخَرِة َفإِنِّ َنِسـيُت احْلُوَت َوَما َأْنَسـاِن إاِلَّ الشَّ الصَّ
 )Q(الكهف:آيـة62و63. وألن هـذا احلـادث واملوضـوع -بشـكل عـام- كان عالمة ملوسـى
ا َنْبِغ(.  لكـي يصـل مـن خالله إىل موقـع )العال( ألذي خـرج يبحث عنُه لـذا )َقاَل َذلِـَك َما ُكنَـّ

ـا َقَصًصا(.الكهف:آية64. ا َعـىَل آَثاِرمِهَ وهنـا رجعـا يف نفس ألطريـق: )َفاْرَتـدَّ
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قال أمير المؤمنين Q: )من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذرا(.قال أمير المؤمنين Q:))من كان له من نفسه زاجر كان عليه من اهلل حافظ(.(.

النصر وليد الصرب
عندمـا كان آيـة اهلل العظمـى السـيد حممـد تقـي اخلونسـاري H - املتـوىف سـنة 1371هــ - يـدرس 

العلـوم الدينيـة يف شـبابه، كان قـد خلـع عاممتـه ولبـس البـزة العسـكرية، حامـاًل السـالح يف وجـه 

االحتـالل الربيطـان يف جنـوب إيـران - عـىل مـا يبـدو مـن ثنايـا القصة.

وقد نقل بعض خواطره إىل آية اهلل العظمى الشيخ األراكي عىل النحو التال:

كانـت قذائـف املدفع تسـقط بقـرب إال أن شـظاياها ل تصلني، هكـذا أراد اهلل ل.. ولقـد خندقت يف 

جبهـات املقاومـة مـدة طويلة، ثـم وقعـت يف أرس الربيطانيني أربع سـنوات.

نقلـون مـع أرسى آخريـن مـن صحـراء إىل صحـراء، ومن بحـر إىل بحر، ومن سـجن إىل سـجن.. 

وذات مـرة كنـت وحـدي يف السـجن فأدخلـوا عـيلَّ حيوانـًا مفرتسـًا، ولكنه ركـن بجانبـي، ثم قام 

وخـرج، أخذون يف سـفينة وأسـري هنـدي كان جالسـًا أمامي، كان يبـدو عليه اإلرهـاق النفيس حّدًا 

ال يطـاق، وكان لونـه مـن شـدة القلـق عـىل مصـريه املجهـول متغـريًا، قمـت فدنوت منـه ألنصحه 

وأخّفـف مـن حالتـه، ورغم أن ل أكـن أعرف اللغـة اهلندية، فقد قـّررت الكالم معه بلغتي مسـتعينًا 

بلغـة اإلشـارات أيضـًا، فـام أن تقدمـت إليه خطوتـني حتى فوجئـت بقـراره الريع، إذ رمى نفسـه 

يف البحـر منتحـرًا، نعـم لقـد انتحـر وانتهـى؛ ألن قلبه كان صغـريًا ال يتحمـل العنـاء، ول يؤمن باهلل 

املغـرّي لألحوال.

أجـل، فلـو كان الرجـل اهلندي حيمل إيامن السـيد اخلونسـاري يف قلبـه املطمئن بوعـد اهلل، لكان بعد 

 األرس شـيئًا ُيذكر، كام صار السـيد اخلونسـاري مرجعـًا بعد أرسه وصربه، أليـس النرص وليد الصرب؟ 



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )45( لشهر رمضان املبارك سنة 1438هـ26

قال أمير المؤمنين Q: )من تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من أسباب الدنيا(.

ال تيـــــــأس
حيكى أنه كان هناك ثالث أشجار يف غابة يناقشن آماهلن وأحالمهن 

قالـت الشـجرة األوىل: يومـا ما سـأكون صندوق كنــز مـيلء بالذهـب والفضة واألحجـار الكريمة، سـأكون صندوقـا ملفتا 
بجاملـه وتألقه.

قالـت الشـجرة الثانيـة: يومـا ما سـأكون أعظم سـفينة، سـأبحر بامللوك عـرب أرجاء العـامل، سيشـعر اجلميع باألمان يب بسـبب 
قـويت وصالبتي.

قالـت الثالثـة: أريـد أن أبقـى عاليـة عىل التلة حتـى يراين النـاس، أريد أن أكـون طويلة قريبة من السـامء، عندها سـأكون رمزا 
ألطـول شـجرة وموضع رمز لـدى الناس...

بعد بضع سنوات من الدعوات ألن تتحقق أحالمهن، مّر هبن جمموعة من احلطابني...
اقـرتب أحدهـم مـن الشـجرة األوىل وقـال: يبدو أهنا شـجرة قوية، سأكتسـب من بيعهـا للنجار، فبـدأ بقطع الشـجرة... بينام 

كانـت هي سـعيدة ألهنـا تعتقد بأن النجـار سـيجعل منها صندوقـا للكنز...
قـال احلطـاب اآلخـر عـن الشـجرة الثانية: تبـدو قوية.. سـأبيعها لبنّـاء السـفن... ففرحت الشـجرة وعلمت بأهنـا يف طريقها 

ألن تصبـح سـفينة امللوك.
وملا اقرتب حطاٌب من الشجرة الثالثة: شعرت باخلوف ألهنا أدركت بأن حلمها لن يتحقق طاملا قطعت، فبدات بالبكاء
عندما أفاقت الشجرة األوىل وجدت أجزائها يف صندوق مربع، فابتأست ألن ذلك مل يكن هو حلمها الذي طاملا متنته...

أما الثانية ُجعلت قطع صغرية داخل قارب صيد صغري.. فحزنت عىل ضياع حلمها بأن تكون سفينة امللوك والُعظامء
اما الشجرة الثالثة ُقطعت إىل أجزاء كبرية وتركت وحيدة عىل مدى سنوات..

حتـى نســيت الشـجرات الثـالث أحالمهـن السـابقة ، ويف يـوم مـا ٌرزق صاحـب احلضـرية مولودا، فأخـذ الصنـدوق وزينه 
ليكـون رسيـرا لضيف مهـم أقبـل عليهم...

عندها شعرت الشجرة األوىل بأمهيتها، وفازت بحمل من هو أهم وأغىل من كنوز الدنيا لدى صاحبها.
ويف مكان آخر ركب الصياد كعادته يف القارب املصنوع من الشجرة الثانية...

فطالـت رحلـة صيـده حتى حّل املسـاء عىل غـري ما عهدته طـوال سـنوات.. فأحيا ذلـك الصياد لياليـه يف ذكر ودعـاء وصالة 
بخشـوع.. بال كلـل وال ملل..

فأدركت أهنا حتمل من هو أعظم من امللوك وأقواها عىل نفسه.
وأخريا جاء رجل اىل أجزاء الشجرة الثالثة فنصبها عىل تلة وجعل عىل كٌل منها فانوسا لينري الطرقات عند املساء...

فرّسها ما تقوم به وحاجة الناس إليها وعلوها وقرهبا من السامء.. فهذا أفضل مما كانت تتمناه.
إرشاقة: 

قـد يتغـري مسـار خطـة رسـمتها لنفسـك.. لكن ال تيـأس.. ألن اهلل قد رسـم لـك خطة أو مسـارا أفضـل بكثري ممـا تتصور... 
فتـوكل عـىل اهلل وثـق بـه وارض بقـدره، ففيـه كل اخلري لك.
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قال أمير المؤمنين Q: )من تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من أسباب الدنيا(.

Q



العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ


