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العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ4

عـن جابر بـن عبـد اهلل األنصـاري، قـال: اجتمع 
أصحـاب رسـول اهلل »O« ليلـة يف العـام الـذي 
فتـح فيـه مكـة، وقالـوا: يـا رسـول اهلل، من شـأن 
األنبيـاء، أهنـم إذا اسـتقام أمرهـم أن يوصـوا إىل 
ويص، أو مـن يقـوم مقامـه بعـده، ويأمـر بأمـره، 

ويسـر يف األمـة بسـرته.
فقـال »O«: قـد وعـدين ريب بذلـك، أن يبـن يل 
ريب عـز وجـل مـن خيتـاره لألمـة خليفـة بعـدي. 
مـن  ينـزل  بأنـه  األمـة:  اخلليفـة عـى  هـو  ومـن 
بعـدي. الـويص  مـن  ليعلمـوا  نجـم،   السـاء 
قـال: فلـا فرغـوا مـن صاهتـم، صـاة العشـاء 
اآلخـرة، يف تلـك السـاعة. والنـاس ينظـرون مـا 
ليلـة مظلمـة، ال قمـر فيهـا، وإذا  يكـون، وهـي 

بضـوء قـد أضـاء منـه املـرق واملغـرب.
وقـد نـزل نجـم مـن السـاء إىل األرض، وجعـل 
يـدور عـى الـدور، حتـى وقـف عى حجـرة عيل 
 بـن أيب طالـب »Q« ولـه شـعاع عظيـم هائـل.
وقـد أضـاءت بشـعاعه الـدور، وقد فـزع الناس، 

وصـار عـى احلجرة.
قـال: فجعل الناس يكـرون وهيللـون، وقالوا: يا 
رسـول اهلل، نجـم من السـاء، قـد نزل عـى ذروة 

.»Q« حجـرة دار عـيل بـن أيب طالب
قـال: فقام، وقال: هو - واهلل - الويص من بعدي، 
والقائم بأمري، فأطيعوه وال ختالفوه، وقدموه وال 
 تتقدموا عليه، فهو واهلل خليفة اهلل يف أرضه بعدي.

َوالنَّْجِم ِإَذا 
هـــَوى
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.»O« قال: فخرج الناس من عند رسول اهلل
فقـال واحـد مـن املنافقـن: مـا يقول حممـد يف ابن عمـه إال باهلوى، وقـد ركبتـه الغواية حتى لـو أمكن أن 

جيعلـه نبيًا، جلعلـه نبيًا.
قال: فنزل جرئيل » Q « وقال: يا حممد، ربك يقرؤك السام، ويقول لك إقرأ:

ِحيـِم، َوالنَّْجـِم إَِذا َهَوى، َما َضـلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغـَوى، َوَما َينْطُِق َعـِن اهلََوى، إِْن  ْحَـِن الرَّ * )بِْسـِم اهللِ الرَّ
ُهـَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحـى ( * )اآليات 1 - 4 من سـورة النجم( « 

)رشح إحقـاق احلـق ) امللحقـات ( ج 4 ص 86 وغايـة املـرام ج 4 ص 235 والروضـة يف فضائـل أمـر 
املؤمنـن ص 172 وراجـع: رشح األخبـار ج 1 ص 243 ومدينـة املعاجـز ج 3 ص 161.(

روى سـلمة بن قيس قال: قال رسـول اللــه )O(:)عيلٌّ يف السـاء السابعة كالشـمس بالنهار يف األرض، 
ـم عـى أهل  ويف السـاء الدنيـا كالقمـر بالليـل يف األرض. أعطـى اللــه علّيـًا مـن الفضـل جـزءًا لـو ُقسِّ
ـم عى أهل األرض َلَوسـعهم. شـبهت لينه بلن  األرض َلَوسـعهم. وأعطـاه اللــه مـن الفهم جـزءًا لو ُقسِّ
لـوط، وَخلقـه بُِخلـق حييـى، وُزهده بزهـد أيوب، وسـخاءه بسـخاء إبراهيم، وهبجته ببهجـــــة سـليان 
تـه بقوة داود. له اسـم مكتوب عى كل حجاب يف اجلنـــة، ّبرين به ريبِّ وكانت له البشـارة  بـن داود، وُقوَّ
ًى عنـد املائكة، وخاصتـــــي وخالصتي وظاهـريت )ظاهرة الرجل:  عنـدي. عـيلٌّ حمموٌد عنـد احلق، مزكَّ
عشـرته( ومصباحـي وُجنَّتـي ورفيقـي، آنسـني به ريب عز وجـل، فسـألت ريب أن ال يقبضه قبيل، وسـألته 

أن يقبضـه شـهيدًا، ُأدخلـُت اجلنـة فرأيـُت ُحوَر عـيلٍّ أكثر مـن ورق الشـجر، وُقصور عيلٍّ كعـدد البر. 
باُعـه فضيلـة. دان بـه املائكة  ، َمن تـوىلَّ علّيـًا فقد تـوالَّين، ُحبُّ عـيلٍّ نعمـٌة، واتِّ ي وأنـا مـن عـيلٍّ عـيلٌّ منِـّ
وحفـت بـه اجلـن الصاحلـون. مل يمـش عـى األرض مـاٍش بعـدي إالّ كان هـو أكـرم منـه عـّزًا وفخـرًا 
ومنهاجـًا. مل يـك قـط عجـوالً، وال مسرتسـًا لفسـاد وال متعنّـدًا، حلتـه األرُض فأْكرمتـه. مل خيـرج مـن 
بطــن أنثـى بعدي أحـٌد كان أكرم خروجـًا منه، ومل ينزل منـزالً إالّ كان ميمونـًا. أنزل اللــه عليه احلكمة، 
اه )أي ألبسـه الـرداء( بالفهـم. ُتالِسـه املائكـة وال يراهـا، ولـو ُأوِحَي إىل أحـد بعدي ألُوِحـَي إليه،  وردَّ
فزيـن اللــه به املحافـل وأكرم به العسـاكر، وأخصب بـه الباد، وأعـزَّ به األجنـاد. َمَثُله َكَمثل بيت اللــه 
احلـرام، ُيـزار وال َيـزور، وَمَثُلـه كَمثـل القمر]الفجـر[ إذا طلـع أضـاء الظلمة، وَمَثُلـه كَمثل الشـمس إذا 
طلعـت أنـارت الدنيـا. وصفـه اللــه يف كتابـه ومدحـه بآياتـه، ووصف فيه آثـاره، وأجـرى منازلـه، فهو 

الكريـم حّيًا والشـهيد ميتـًا(. أمـايل الصـدوق: ص 57- 58

ُحبُّ عليِّ ِنْعَمًة
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ســهوًا؟
 اجلواب: ال تبطل الصاة بزيادهتا سهوًا.

السؤال: ما هو الواجب يف تكبرة اإلحرام؟
ــريب -  ــج الع ــى النه ــا ع ــان هب ــب اإلتي ــواب: جي اجل
مــادًة وهيئــًة - واجلاهــل يلّقنــه غــره أو يتعلــم، فــإن 
مل يمكــن ولــو لضيــق الوقــت اجتــزأ بــا أمكنــه منهــا 
وإن كان غلطــًا مــا مل يكــن مغــّرًا للمعنــى، فــإن عجــز 
ــوط  ــى األح ــا ع ــز فبرتمجته ــا، وإن عج ــاء بمرادفه ج

ــن.  ــن األخرت ــًا يف الصورت وجوب
ــباع  ــد إش ــرام عن ــرة اإلح ــح تكب ــل تص ــؤال: ه الس
ــديد  ــر(، أو تش ــاء يف كلمة)أك ــى الب ــي ع ــة الت الفتح

ــا؟ ــراء فيه ال
ــاء  ــة الب ــباع فتح ــار« بإش ــال: »اهلل أكب ــو ق ــواب: ل اجل
ــدد راء  ــو ش ــه ل ــا أن ــل، ك ــف بط ــد األل ــى تول حت

ــا. ــل أيض ــر« بط »أك
ــن  ــا م ــا قبله ــرة ب ــل التكب ــوز وص ــل جي ــؤال: ه الس

ــكام؟ ال
ــا  ــرة ب ــل التكب ــدم وص ــوط األوىل ع ــواب: األح اجل
ــدرج  ــا ت ــره، لئ ــاًء كان أو غ ــكام دع ــن ال ــا م قبله

ــكون. ــل بالس ــن الوص ــا إذا مل يك مهزهت
الســؤال: هــل جيــوز وصــل التكبــرة بــا بعدهــا مــن 

الــكام؟

 ذكرنــا يف العــدد الســابق أن الصــاة تشــتمل عــى 
ــزء  ــن اجل ــا ع ــات وحتدثن ــزاء والواجب ــن األج ــة م مجل
األول وهــو النيــة، ويف هــذا العــدد ســوف نتكلــم عــن 
اجلــزء الثــاين وهــو تكبــرة اإلحــرام يف ضمــن األســئلة 

ــة: التالي
السؤال: ما املراد من تكبرة اإلحرام؟

ــا: )اهلل  ــاح، وصورهت ــرة االفتت ــمى تكب ــواب: وتس اجل
أكــر( وال جيــزئ مرادفهــا بالعربيــة، وال ترمجتهــا بغــر 

العربيــة.
ــرة  ــد تكب ــرم بع ــي حت ــور الت ــي األم ــا ه ــؤال: م الس

اإلحــرام؟
مــا ال  تكبــرة اإلحــرام حــرم  إذا متــت  اجلــواب: 
ــرب  ــاة كاألكل وال ــات الص ــن منافي ــه م ــوز فعل جي

وغرهــا؟ وااللتفــات 
 السؤال: هل تكبرة اإلحرام من األركان؟

ــدًا  ــا عم ــاة بنقصه ــل الص ــن تبط ــي رك ــواب: ه اجل
وســهوًا، وتبطــل بزيادهتــا عمــدًا، فــإذا جــاء هبــا ثانيــة 
بطلــت الصــاة فيحتــاج إىل ثالثــة، فــإن جــاء بالرابعــة 
ــل  ــذا تبط ــة، وهك ــاج إىل خامس ــًا واحت ــت أيض بطل

ــر. ــح بالوت ــفع وتص بالش
الســؤال: هــل تبطــل الصــاة بزيــادة تكبــرة اإلحــرام 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السالم من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.

اجلزء الثاني: تكبرية اإلحرام
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ــا  ــرة ب ــل التكب ــدم وص ــوط األوىل ع ــواب: األح اجل
بعدها من بســملة أو غرها، وأن ال يعقب اســم اجلالة 
ــي  ــة، وينبغ ــة أو اجلالي ــات اجلالي ــن الصف ــيء م ب
ــر.  ــن أك ــراء م ــة وال ــظ اجلال ــن لف ــام م ــم ال  تفخي
ــان بتكبــرة اإلحــرام حــال  الســؤال: هــل جيــب اإلتي

ــام؟ القي
اجلــواب: جيــب يف تكبــرة اإلحــرام القيــام التــام - مــع 
القــدرة - فــإذا تركــه ــــ عمــدًا أو ســهوًا بطلــت، مــن 
ــًا  ــام راكع ــذي أدرك اإلم ــوم ال ــن املأم ــرق ب ــر ف غ
ــم  ــى يعل ــة حت ــص يف اجلمل ــب الرتب ــل جي ــره ب وغ

ــًا. ــًا قائ ــر تام ــوع التكب بوق
الســؤال: هــل جيــب االســتقرار يف القيــام الــذي يكون 

ــرة اإلحرام؟ ــال تكب ح
اجلواب:االستقرار يف القيام عى ثاثة أنحاء:

ــد  ــن أح ــل م ــي والتاي ــل للم ــى املقاب ــا باملعن 1- أم
ــر.  ــن إىل اآلخ اجلانب

2- أو بمعنى الطمأنينة. 
ــال  ــًا ح ــن وإن كان واجب ــن املعني ــتقرار هبذي واالس
ــاة.  ــل الص ــهوًا مل تبط ــه س ــن إذا ترك ــر ولك التكب

3- االســتقرار بمعنــى االســتقال -بــأن ال يتكــئ عى 
ــه  ــًا رعايت ــوط وجوب ــوه- فاألح ــا ونح يشء كالعص
ــهوًا.  ــه س ــال ب ــر اإلخ ــن، وال ي ــع التمك ــًا م  أيض

السؤال: كيف يأيت األخرس بتكبرة اإلحرام؟
ــة  ــه إىل لفظ ــع التفات ــارض م ــرس لع ــواب: األخ اجل
التكبــرة يــأيت هبــا عــى قــدر مــا يمكنــه، فــإن 
ــا  ــن إخطاره ــفتيه ح ــانه وش ــا لس ــّرك هب ــز ح عج
بقلبــه وأشــار بإصبعــه إليهــا عــى نحــو يناســب 
ــو وإال  ــذا النح ــى ه ــا ع ــن منه ــا إذا متك ــل لفظه متثي
فبــأي نحــو ممكــن، وأمــا األخــرس األصــم مــن 
ــظ  ــن يتلف ــبيهًا بم ــفتيه تش ــانه وش ــرك لس األول فيح
هبــا مــع ضــم اإلشــارة باإلصبــع إليهــا أيضــًا، 
ــاة.  ــائر أذكار الص ــراءة وس ــا يف الق ــك حاهل  وكذل
ــرة  ــال تكب ــن ح ــع اليدي ــتحب رف ــل يس ــؤال: ه الس

ــرام؟ اإلح
ــر  ــن حــال التكب اجلــواب: نعــم يســتحب رفــع اليدي
إىل االذنــن أو إىل حيــال الوجــه أو إىل النحــر والظاهــر 
حتقــق اجلميــع بتقريــب الســبابة اىل شــحمتي األذنــن، 

مبتدئــا يف رفــع اليديــن بابتــداء التكبــر
والرفــع  التكبــر  انتهــى  فــإذا  بانتهائــه  ومنتهيــا   
أرســلها، وأن تكــون اليديــن مضمومــة األصابــع 
حتــى اإلهبــام واخلنــر مســتقبًا بباطنهــا القبلــة، وال 
فــرق بــن الواجــب منــه واملســتحب يف ذلــك، واألوىل 
أن ال يتجــاوز هبــا االذنــن، وجيــوز التكبــر مــن غــر 

ــن. ــع اليدي رف
الســؤال: إذا كــّر ثــم شــك يف أهنــا تكبــرة اإلحــرام أو 

ــاذا يصنع؟ ــا ف غره
اجلــواب: إذا كــّر ثــم شــك يف أهنــا تكبــرة اإلحــرام 
أو للركــوع بنــى عــى األوىل فيــأيت بالقــراءة مــا مل يكــن 

شــكه بعــد اهلــوّي إىل الركــوع.
الســؤال: مــاذا يصنــع إذا شــك يف صحــة تكبــرة 

اإلحــرام؟
ــى  ــرام بن ــرة اإلح ــة تكب ــك يف صح ــواب: إذا ش اجل

ــة. ــى الصح ع
الســؤال: مــاذا يصنــع إذا شــك يف وقــوع تكبــرة 

اإلحــرام؟
اجلــواب: إذا شــك يف وقــوع تكبــرة اإلحرام فــإن كان 
قبــل الدخــول فيــا بعدهــا بنــى عــى العــدم، وإن كان 
بعــد الدخــول فيــا بعدهــا مــن االســتعاذة أو القــراءة 

بنــى عــى اإلتيــان هبــا. 
ــرة  ــاة تكب ــول يف الص ــي للدخ ــل يكف ــؤال: ه الس

ــدة؟ واح
اجلــواب: نعــم جيــزئ الفتتــاح الصــاة تكبــرة واحدة 
ويســتحب اإلتيــان بســبع تكبــرات، واألحــوط األوىل 
ــا  ــان ب ــع اإلتي ــرام م ــرة اإلح ــابعة تكب ــل الس أن جيع

قبلهــا رجــاًء. 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السالم من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.



تفسـري القـرآن

أسـاس البر 
في اإلسـالم

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ8

ِق َواْلَْغِرِب  )َلْيــَس اْلــِرَّ َأْن ُتَولُّــوا ُوُجوَهُكــْم ِقَبــَل اْلَــْرِ
ــِة  ــِر َواْلَالئَِك ــْوِم اآلِخ ــاهللَِّ َواْلَي ــَن بِ ــْن آَم ــِرَّ َم ــنَّ اْل َوَلكِ
َذِوي  ُحبِّــِه  َعــَى  اْلَــاَل  َوآَتــى  َوالنَّبِيِّــَن  َواْلكَِتــاِب 
ــائِلَِن  ــبِيِل َوالسَّ اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َواْلََســاكَِن َواْبــَن السَّ
ــوَن  َكاَة َواْلُوُف ــزَّ ــى ال ــالَة َوآَت ــاَم الصَّ ــاِب َوَأَق َق َوِف الرِّ
اِء  َّ ابِِريــَن ِف اْلَبْأَســاِء َوالــرَّ بَِعْهِدِهــْم إَِذا َعاَهــُدوا َوالصَّ
ــْم  ــَك ُه ــوا َوُأْوَلئِ ــَن َصَدُق ــَك الَِّذي ــْأِس ُأْوَلئِ ــَن اْلَب َوِح

ــرة: 177.  ــوَن( البق اْلُتَُّق
يف هــذه اآليــة يطــرح القــرآن الكريــم املعيــار الصحيــح 
ــات  ــرت اآلي ــث ذك ــة، حي ــة البري ــم املجموع لتقيي
ــًة  ــة قبل ــل الكعب ــة وَجْع ــر القبل ــألة تغي ــابقة مس الس
ــداء  ــل أع ــن قب ــرت م ــي أث ــة الت ــلمن، والضج للمس

ــة. ــر القبل ــأن تغي ــدد بش ــلمن اجل ــام واملس اإلس
ــِرَّ َأْن  ــَس اْل ــة أعــاه ختاطــب هــؤالء وتقــول: )َلْي اآلي

ــِرِب(. ِق َواْلَْغ ــْرِ ــَل اْلَ ــْم ِقَب ــوا ُوُجوَهُك ُتَولُّ
ــواع  ــى أن ــق ع ــم أطل ــع، ث ــل التوّس ( يف األص ــِرّ )ال
اإلحســان، ألن اإلنســان باإلحســان خيــرج مــن إطــار 

ــن. ــاؤه إىل اآلخري ــل عط ــع ويص ــه ليتس ذات
ــِر، وهــي يف األصــل  ــاء، فاعــل ال ــح الب ــَر ( بفت و) ال
الصحــراء واملــكان الفســيح، وأطلقــت عــى املحســن 

بنفــس اللحــاظ الســابق.
ثــم يبــن القــرآن أهــم أصــول الــر واإلحســان وهــي 

ســتة:
ــن  ــة املأموري ــاد، واملائك ــدأ، واملع ــان باملب األول: اإلي

مــن قبــل اهلل، واملنهــج اإلهلــي، والنبيــن الدعــاة إىل هــذا 
ــِر  ــْوِم اآلِخ ــاهللَِّ َواْلَي ــَن بِ ــْن آَم ــاىل: )َم ــول تع ــج فيق املنه
ــور  ــذه األم ــان هب ــَن(، واإلي ــاِب َوالنَّبِيِّ ــِة َواْلكَِت َواْلَالئَِك
ــوي  ــع الق ــه الداف ــق في ــان، وخيل ــود اإلنس ــئ وج يض

ــة. ــال الصاحل ــاء واألع ــق البن ــى طري ــة ع للحرك
جديــر بالذكــر أن اآليــة تقــول: )َوَلكِــنَّ اْلــِرَّ َمــْن 
ــاّر  ــاء، أو الب ــح الب ــَرّ بفت ــن ال ــل ولك ــَن...( ومل تق آَم
ــة اســتعملت املصــدر  بصيغــة اســم الفاعــل. أي أن اآلي
بــدل الوصــف، وهــذا يفيــد بيــان أعــى درجــات التأكيــد 
ــو  ــيل )Q( ه ــد: ع ــول أح ــن يق ــة. فح ــة العربي يف اللغ
العــدل يف عــامل اإلنســانية، فهــو يقصــد أنــه عــادل للغايــة 
ــراه  ــن ي ــث أن م ــوده بحي ــألت وج ــد م ــة ق وأن العدال

ــدة.  ــة متجس ــوى العدال ــرى س ــا ال ي فكأن
ــة:  ــة الكريم ــول اآلي ــبيل اهلل: تق ــاق يف س ــاين: اإلنف الث
)َوآَتــى اْلَــاَل َعــَى ُحبِّــِه َذِوي اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمى َواْلََســاكَِن 

ــاِب(. َق ــائِلَِن َوِف الرِّ ــبِيِل َوالسَّ ــَن السَّ َواْب
إنفــاق املــال ليــس بالعمــل اليســر عــى اجلميــع، خاصــة 
إذا بلــغ اإلنفــاق درجــة اإليثــار، ألن حــب املــال موجــود 
بدرجــات متفاوتــة يف كل القلــوب. وعبــارة )َعــَى ُحبِّــِه( 
ــاق  ــون لإلنف ــؤالء يندفع ــة. ه ــذه احلقيق ــارة إىل ه إش

رغــم هــذا احلــب للــال مــن أجــل رضــا اهلل ســبحانه.
ــال:  ــن إىل امل ــن املحتاج ــاف م ــتة أصن ــددت س ــة ع اآلي
ذكــرت بالدرجــة األوىل ذوي القربــى، ثــم اليتامــى 
ــا  ــن اعرتهتــم احلاجــة مؤقت ــم أولئــك الذي واملســاكن، ث
ــة  ــم تذكــر اآلي ــاج، ث ــن الســبيل وهــو املســافر املحت كاب

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف المالئكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء اهلل على عباده ومقيموا الحق في بالده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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ــن  ــق الذي ــة إىل الرقي ــر اآلي ــم تش ــائلن ث ــك الس ــد ذل بع
ــدم  ــن ع ــم م ــتقال بالرغ ــة واالس ــون إىل احلري يتعطش
احتياجهــم املــادي وتأمــن نفقتهــم عــى عهــدة مالكيهــم.
الكريمــة:  اآليــة  تقــول  الصــاة:  إقامــة  الثالــث: 
ــا  ــرد بروطه ــا الف ــاة إن أداه ــالَة(. والص ــاَم الصَّ )َوَأَق
وحدودهــا، وبإخــاص وخضــوع، تصــده عــن كل ذنــب 

ــر. ــعادة وخ ــو كل س ــه نح وتدفع
ــول  ــة: تق ــة الواجب ــوق املالي ــزكاة واحلق ــع: أداء ال الراب
أن  ســبق  فاآليــة  َكاَة(.  الــزَّ )َوآَتــى  الكريمــة:  اآليــة 
اإلنفــاق  تذكــر  وهنــا  املســتحب،  اإلنفــاق  ذكــرت 
النــاس يكثــر مــن املســتحبات يف  الواجــب. بعــض 
يلتــزم  وبعضهــم  الواجــب،  يف  ويتســاهل  اإلنفــاق 
ــنون  ــار. واملحس ــا يف إيث ــق درمه ــط وال ينف ــب فق بالواج
معــا. املجالــن  يف  ينفقــون  الذيــن  هــم   احلقيقيــون 
ــد  ــه بع ــى حب ــارة ع ــرت عب ــة ذك ــر أن اآلي ــت النظ يلف
اإلنفــاق املســتحب، ومل تذكــر ذلــك مــع الــزكاة الواجبــة. 
ــة  ــة وظيف ــوق الواجب ــود إىل أن أداء احلق ــك يع ــل ذل ولع
إهليــة واجتاعيــة، والفقــراء - يف منطــق اإلســام - رشكاء 
ــاج إىل  ــك ال حيت ــال للري ــع امل ــاء، ودف ــوال األغني يف أم

ــورة. ــارة املذك العب
الكريمــة:  اآليــة  تقــول  بالعهــد:  الوفــاء  اخلامــس: 
ــة رأس  ــة املتبادل ــُدوا(، فالثق ــْم إَِذا َعاَه ــوَن بَِعْهِدِه )َواْلُوُف
مــال احليــاة االجتاعيــة. وتــرك الوفــاء بالعهــد مــن 
ــات  ــرى العاق ــن ع ــة وتوه ــزل الثق ــي تزل ــوب الت الذن
االجتاعيــة، مــن هنــا وجــب عــى املســلم أن يلتــزم بثاثة 

أمــور تــاه املســلم والكافــر، وإزاء الــر والفاجــر، 
ــرتام  ــة، واح ــد، وأداء األمان ــاء بالعه ــي: الوف وه
الوالديــن )أصــول الــكايف، ج 2، بــاب الــر بالوالديــن، ص 129، 

ــث 15(. حدي
الكريمــة:  اآليــة  تقــول  الصــر:  الســادس: 
ــكنة(  ــر والس ــال الفق ــاِء )ح ــَن ِف اْلَبْأَس ابِِري )َوالصَّ
ــال  ــْأِس )ح ــَن اْلَب ــرض( َوِح ــال امل اِء )ح َّ ــرَّ َوال

ــداء((. ــع األع ــال م القت
ثــم تؤكــد اآليــة عــى أمهيــة األســس الســتة وعــى 
ــَن  ــَك الَِّذي عظمــة مــن يتجــى هبــا، فتقــول: )ُأْوَلئِ

ــَك ُهــْم اْلُتَُّقــوَن(. َصَدُقــوا َوُأْوَلئِ
ــلوكهم  ــم وس ــاق أعاهل ــى يف انطب ــم يتج صدقه
مــع إياهنــم ومعتقداهتــم، وتتجــى تقواهــم يف 
التزامهــم بواجبهــم تــاه اهلل وتــاه املحتاجــن 

واملحرومــن وكل املجتمــع اإلنســاين.
ــورة  ــت املذك ــات الس ــر أن الصف ــت للنظ وامللف
واألخاقيــة  االعتقاديــة  األصــول  تشــمل 
ــس  ــة كل أس ــت اآلي ــة. فتضمن ــج العملي واملناه
العقيــدة، وكذلــك أشــارت إىل اإلنفــاق والصــاة 
والــزكاة بــن املناهــج العمليــة، وهــي أســس 
ارتبــاط املخلــوق باخلالــق، واملخلــوق باملخلــوق. 
ــاء  ــة عــى الوف ويف احلقــل األخاقــي ركــزت اآلي
بالعهــد، وعــى الصــر واالســتقامة والثبــات، 
ــامية.  ــة الس ــات األخاقي ــاس كل الصف ــي أس وه

ص500-496 ج1،  األمثــل: 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف المالئكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء اهلل على عباده ومقيموا الحق في بالده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.



حماسـن الكلم
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: )َفآِمنُوا بِاهلل وَرُسـولِه  ـوَب َعـْن َأيِب َخالِـٍد اْلَكاُبيِلِّ َقاَل َسـَأْلُت َأَبـا َجْعَفٍر Q َعْن َقـْوِل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ 1 - َعـْن َأيِب َأيُّ
ـٍد O إىَِل َيـْوِم اْلِقَياَمِة وُهـْم واهلل ُنوُر  ـُة ِمـْن آِل حُمَمَّ وُر واهلل األَِئمَّ ـِذي َأْنَزْلنـا(، َفَقـاَل: )َيـا َأَبـا َخالٍِد النُـّ وِر الَّ والنُـّ
ـَاَواِت ويِف األَْرِض واهلل َيـا َأَبـا َخالِـٍد َلنُـوُر اإِلَمـاِم يِف ُقُلـوِب امْلُْؤِمنِـَن  ـِذي َأْنـَزَل وُهـْم واهلل ُنـوُر اهلل يِف السَّ اهلل الَّ
ْن َيَشـاُء  ُروَن ُقُلوَب امْلُْؤِمنِـَن وحَيُْجُب اهلل َعـزَّ وَجلَّ ُنوَرُهْم َعمَّ ـْمِس امْلُِضيَئـِة بِالنََّهاِر وُهـْم واهلل ُينَـوِّ َأْنـَوُر ِمـَن الشَّ
َم  ـُر اهلل َقْلَب َعْبٍد َحتَّى ُيَسـلِّ َر اهلل َقْلَبـه واَل ُيَطهِّ َنا َحتَّـى ُيَطهِّ َفُتْظِلـُم ُقُلوهُبُـْم واهلل َيـا َأَبـا َخالِـٍد اَل حُيِبُّنَا َعْبـٌد وَيَتَوالَّ

.) َسـاِب وآَمنَه ِمـْن َفَزِع َيـْوِم اْلِقَياَمـِة األَْكَرِ َلنَـا وَيُكـوَن ِسـْلًا َلنَـا َفإَِذا َكاَن ِسـْلًا َلنَا َسـلََّمه اهلل ِمْن َشـِديِد احْلِ
الرح:

ـِذي َأْنَزَل وُهـْم واهلل ُنوُر اهلل  ـٍد )O( إىَِل َيـْوِم اْلِقَياَمِة وُهـْم واهلل ُنوُر اهللَّ الَّ ـُة آِل حُمَمَّ وُر واهلل األَِئمَّ قـال )Q(: )النُـّ
ـَاَواِت ويِف األَْرِض(، إطـاق النـور عليهـم من باب االسـتعارة باعتبـار االهتداء هبـم إىل املقاصد احلقيقّية  يِف السَّ
نيـا بنورهـم هيتـدي النـاس إىل سـبيل احلقِّ كذلـك أنـوار يف اآلخرة  يف سـلوك سـبيل اهلل وكـا أهّنـم أنـوار يف الدُّ

بنورهـم يمضون عـى الراط وهيتـدون إىل سـبيل اجلنّة. 
ـْمِس امْلُِضيَئـِة بِالنََّهـاِر(، زيـادة هـذا النـور عـى نـور الشـمس ظاهـرة ألنَّ بنـور  ثـم قـال )Q(: )َأْنـَوُر ِمـَن الشَّ
يـات كّلهـا، وألنَّ عـامل القلوب  دات واملادِّ الشـمس ينكشـف عـامل املبـرات وهبـذا النـور ينكشـف عـامل املجـرَّ

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخالق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.

 )K( ـُة اأَلِئمَّ
ُنوُر اهللَّ َعزَّ وَجلَّ

من كتاب الكاف

احللقة األوىل
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وظلمتـه أوسـع وأشـدُّ مـن عـامل الظاهـر، وظلمتـه، والنسـبة بينها كالنسـبة بـن البـارصة والبصـرة، بل بن 
افـع لظلمـة الثاين. ل أشـدُّ وأقـوى مـن النـور الرَّ افـع لظلمـة األوَّ نيـا واآلخـرة، فالنـور الرَّ الدُّ

ُروَن ُقُلـوَب امْلُْؤِمنِـَن(، وذلـك التنويـر للقلـوب ال يأخـذ أثـره إال بإتباعهـم والسـر عى  ثـم قـال )Q(: )ُينَـوِّ
هنجهـم والتـري من أعدائهـم وبذلك خيـرج املؤمن من ظلات الشـيطان ويدخـل يف نور الرحـن، وليس هذا 
ًة وضعفًا، بـل متوقف بحسـب تفـاوت مـرآة القلوب يف اجلـاء وأدنـى مراتب  التنويـر عـى نحـو واحـد شـدَّ
ة مـا يوجب كال التشـّبه باألئّمة  خول يف زمرة الشـياطن، وأقوى مراتب الشـدَّ الضعـف مـا يوجب زوالـه الدُّ

الطاهرين.
ـْن َيَشـاُء َفُتْظِلـُم ُقُلوهُبُـْم(، أي وحيجـب اهلل تعـاىل نورهم  ثـم قـال )Q(: )وحَيُْجـُب اهلل َعـزَّ وَجـلَّ ُنوَرُهـْم َعمَّ
عّمـن يشـاء من عبـاده إلبطـال اسـتعداده الفطـرّي وكاله األصـيل فتظلـم قلوهبم وتعمـى بصرهتـم فيّتبعون 

نـداء الشـيطان ويسـعون يف هاويـة اخلـذالن إىل أن يدخلـوا جهنّـم وبئـس املصر.
ـَر اهلل َقْلَبـه(، ويتـم التطهـر باالبتعـاد عن األخبـاث وعدم  َنـا َحتَّـى ُيَطهِّ ثـم قـال )Q(: )اَل حُيِبُّنَـا َعْبـٌد وَيَتَوالَّ

إتبـاع وتبنـي العقائد الفاسـدة. 
َم َلنَـا(، التسـليم هلم هـو متابعتهـم يف العقائد واألعـال واألقوال وقبـول مجيع ذلك  وقولـه )Q(: )َحتَّـى ُيَسـلِّ
وإن مل تظهـر لـه احلكمـة، والظاهـر أنَّ التطهـر والتسـليم والسـلم مـن توابـع املحّبـة دون العكـس وإن كان 

)َحتَّـى( حتتمـل األمرين.
ثـم قـال )Q(: )وَيُكـوَن ِسـْلًا َلنَـا(، السـلم بكرس السـن وفتحها، ومهـا لغتان يف الصلـح يذّكـر ويؤّنث وقال 
اخلّطـايب: السـلم بفتح السـن والّام: االستسـام وهو اإلذعـان واالنقياد كقولـه تعاىل )وألقوا إليكم السـلم( 
أي االنقيـاد وهـو مصـدر يقـع عـى الواحـد واالثنن واجلمـع، يقال: رجل سـلم ورجان سـلم وقوم سـلم، 
قـال اجلوهري: السـلم يعني بكرس السـن وسـكون الام السـامل يعني ترك احلرب يقال: أنا سـلم ملن سـاملني، 

وهـذه املعـاين قريبة من التسـليم فالعطف للتفسـر.
)Q( فإذا صـدق يف إتباعهم ،) َسـاِب وآَمنَه ِمـْن َفَزِع َيْوِم اْلِقَياَمـِة األَْكَرِ  وقولـه )Q(: )َسـلََّمه اهلل ِمْن َشـِديِد احْلِ
 وتصديقهـم سـلم مـن شـديد احلسـاب وإمـن من الفـزع يـوم القيامـة،  وهـذه املرتبـة ال يناهلا إال شـيعة أهل 
البيـت )K(، ويفهـم منـه أّنـه جيـري عليهـم أصـل احلسـاب وليـس ببعيـد، ثـم إن إضافة كلمـة )َشـِديِد( إىل 

َسـاِب( للبيـان النَّ حسـاب القيامـة كّله شـديد. )احْلِ
ِد ْبـِن اْلُفَضْيِل َعـْن َأيِب احْلََسـِن ع َقاَل َسـَأْلُته َعْن َقـْوِل اهللَّ َتَبـاَرَك وَتَعاىَل:  2- َعـِن احْلََسـِن ْبـِن حَمُْبـوٍب َعـْن حُمَمَّ
)ُيِريـُدوَن لُِيْطِفـُؤا ُنوَر اهلل بَِأْفواِهِهـْم(، َقاَل: )ُيِريـُدوَن لُِيْطِفُؤوا َواَلَيَة َأِمـِر امْلُْؤِمنَِن )Q( بَِأْفَواِهِهـْم( ُقْلُت َقْوُله 
: )َفآِمنُوا  وُر وَذلِـَك َقْوُله َعزَّ وَجـلَّ َتَعـاىَل: )واهلل ُمتِـمُّ ُنـوِره(، َقـاَل: )َيُقـوُل واهلل ُمتِـمُّ اإِلَماَمـِة واإِلَماَمُة ِهَي النُـّ

ـِذي َأْنَزْلنا(، َقـاَل النُّوُر ُهـَو اإِلَماُم(. بِـاهلل وَرُسـولِه والنُّوِر الَّ
الرح:

قـال )Q(: )ُيِريـُدوَن لُِيْطِفـُؤوا َواَلَيـَة َأِمـِر امْلُْؤِمنِـَن )Q( بَِأْفَواِهِهـْم(، تشـبيه الوالية بالرساج اسـتعارة مكنّية 
ونسـبة اإلطفـاء إليهـا ختييلّيـة وذكـر األفـواه ترشـيح وأّمـا يف اآليـة فاالسـتعارة حتقيقّيـة وإطفاؤهـا بـا كانوا 

الـة عـى وجـود النصِّ عليهـا وغر ذلـك مـن املفرتيات. يقولـون مـن األقاويـل الكاذبـة الدَّ
وقوله )Q(: )واهلل ُمتِمُّ اإِلَماَمِة(، إمتامها انتشارها يف قلوب املؤمنن أو زيادة كاهلا.

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخالق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.



مسجد املباهلة

مســاجدنــا
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وردت كثـر من األحاديـث الريفة احلاثة عى احـرتام املدينة 
املنـورة برمتها كسـائر املـدن املقدسـة، ونجـد يف أحاديث أئمة 
العـرتة املحمديـة )K( تأكيـدات مشـددة عـى تعظيـم مجيـع 
املشـاهد املرفـة واملسـاجد املعظمـة يف املدينـة املنـورة، قـال 
الصـادق )Q( ألحـد أصحابه ضمـن حديث عن هـذا االمر: 

)ال تـدع اتيـان املشـاهد كلها(. 
ومـن املسـاجد املكّرمة املهمـة يف املدينة املنورة مسـجد املباهلة 
الـذي ُبنـي يف املوقـع الذي شـهد حادثـة مباهلة النبـي األكرم 
)O( نصـارى نجران بأهل بيته )K( وهي احلادثة املشـهورة 
التـي سـجلها القـرآن الكريـم، فـا ينبغـي الغفلة عـن تعظيم 
هـذا املسـجد وزيارته والصـاة فيه والتوسـل إىل اهلل عز وجل 

بأصحـاب العبـاء الذيـن أذهـب اهلل عنهـم الرجس 
وطهرهـم تطهرًا. 

موقع املسجد:
يقـع هـذا املسـجد إىل الشـال الرقـي من املسـجد 

النبـوي، ويبعـد عنـه بمسـافة قليلة.
تسمية املسجد:

هلذا املسجد اسان:
أ- مسـجد اإلجابة: اشـتهر هذا املسـجد هبذا االسـم 
ملـا روي أن رسـول اهلل )O( مـّر باملسـجد وصـى 
انـرف،  ثـم  طويـًا،  رّبـه  ودعـا  ركعتـن،  فيـه 
فقـال: سـألت ريّب ثاثـًا، فأعطـاين اثنتـن ومنعنـي 
واحـدة، سـألته أن ال هيلـك أمتـي بالّسـنة )اجلدب، 
وهـو انقطاع املطـر( فأعطانيها، وسـألته أن ال هيلك 
 )579 ص  املنجـد  يف  كـا  )الفـزع،  بالفـرق  أمتـي 
بينهـم  بأسـهم  جيعـل  ال  أن  وسـألته  فأعطانيهـا، 
 فمنعنيهـا. )املسـاجد واألماكـن األثريـة يف املدينـة املنـورة: ص 16(
مسـجد املباهلـة: سـمي املسـجد هبـذا االسـم  ب - 
ألّن املباهلـة بـن النبي حممـد)O(، ووفـد نصارى 

نجـران وقعـت فيـه، فسـمي بمسـجد املباهلـة. 
كتابـه  يف  املباهلـة  قصـة  املفيـد  الشـيخ  ذكـر  وقـد 
اإلرشـاد حيـث قـال: ) وملـا انتـر اإلسـام بعـد 
الفتـح وما وليـه من الغـزوات وقوى سـلطانه، وفد 
إىل النبـي )O( الوفـود فمنهـم مـن أسـلم ومنهـم 
وكان  فيهـم،  برأيـه  قومـه  إىل  ليعـود  اسـتأمن  مـن 
يف مـن وفـد عليـه نصـارى نجـران، فَقِدمـوا املدينة 
وقـت صـاة العر، فلـا صّى النبـي )O( العر 
توّجهـوا إليـه، فقالـوا لـه: يـا حممـد، مـا تقـول يف 
السـيد املسـيح؟ فقال النبي )O(: عبـد اهلل اصطفاه 
وانتجبـه، فقالـوا: أتعـرف لـه يـا حممـد أبـًا ولـده؟ 
فقـال النبـي )O(: مل يكـن عـن نـكاح فيكـون لـه 
والـد؟ قالـوا: فكيـف قلت انـه عبد خملـوق وأنت مل 
تـر عبـدًا خملوقًا إال عـن نكاح ولـه والـد، فانزل اهلل 
تعـاىل اآليـات )إِنَّ َمَثـَل ِعيَسـى ِعنْـَد اهللَِّ َكَمَثـِل آَدَم 

قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم اهلل أكثر من أن تشكر إال ما أعان اهلل عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إال ما عفا اهلل عنه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم اهلل أكثر من أن تشكر إال ما أعان اهلل عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إال ما عفا اهلل عنه(.

َك فِيـِه ِمـْن َبْعِد َما  يـَن، َفَمـْن َحاجَّ َخَلَقـُه ِمـْن ُتـَراٍب ُثـمَّ َقـاَل َلُه ُكـْن َفَيُكـوُن، احْلَـقُّ ِمْن َربِّـَك َفا َتُكـْن ِمـْن امْلُْمرَتِ
َجـاَءَك ِمـْن اْلِعْلـِم َفُقـْل َتَعاَلْوا َنـْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِسـاَءَنا َونَِسـاَءُكْم َوَأْنُفَسـنَا َوَأْنُفَسـُكْم ُثـمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعـْل َلْعنََة 
اهللَِّ َعـَى اْلَكاِذبِـَن( آل عمـران اآليـة:59-61، فتاهـا النبـي)O( عى النصـارى ودعاهـم إىل املباهلة، وقـال: إن اهلل عز 
اسـمه اخـرين أن العـذاب ينـزل عـى املبطـل عقيـب املباهلـة، ويبـن احلق مـن الباطـل بذلـك: فاجتمعـوا واتفق 
رأهيـم عـى اسـتنظاره إىل صبيحـة غد من يومهـم ذلك، فلا رجعـوا إىل رحاهلم، قـال هلم كبرهم: انظـروا حممدًا يف 
غـد، فـإن غـدا عـاد بولده وأهلـه فاحـذروا مباهلته، وان غـدا بأصحابـه فباهلوه فانه عـى غر يشء.. فلـا كان من 
الغـد جـاء النبـي)O( آخـذًا بيـد أمـر املؤمنن)Q( عـيل بـن أيب طالب واحلسـن واحلسـن L بن يديه يمشـيان 
وفاطمـة صلـوات اهلل عليهـا متـي خلفه، وخـرج النصارى يقدمهم أسـقفهم، فلـا رأى النبي )O( قـد أقبل بمن 
معـه سـأل عنهـم، فقيـل لـه: هذا ابـن عمه عيل بـن أيب طالـب وهو صهـره وأبو ولـده وأحـب اخللق إليـه، وهذان 
الطفـان ابنـا بنتـه مـن عيل ومها مـن أحب اخللـق إليه، وهـذه اجلارية بنتـه فاطمة P أعـز الناس عليـه وأقرهبم إىل 
قلبـه فنظـر األسـقف إليهم وقـال هلم: انظـروا إليه قد جـاء بخاصته من ولـده وأهله ليباهـل هبم واثقـًا بحقه، واهلل 
مـا جـاء هبـم وهـو يتخوف احلجـة عليـه، فاحـذروا مباهلتـه، واهلل لو ال مـكان قير ألسـلمت له ولكـن صاحلوه 
عـى مـا يتفـق بينكم وبينـه وارجعـوا إىل بادكم وارتـؤوا ألنفسـكم، فقالوا لـه: إنا لرأيـك تبع، فقال األسـقف: يا 
أبـا القاسـم إنـا ال نباهلـك ولكنّـا نصاحلك، فصاحلنـا عى ما ننهـض به، فصاحلهـم النبي)O( عـى الفيء]اإلرشـاد 
للمفيـد: /166-168)طبـع مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء الـرتاث(.[. ورضـوا بدفـع اجلزيـة عـن يد وهم صاغـرون كا يقـول القرآن 

الكريم.
جتديد املسجد عرب التاريخ:

جـاء يف كتـاب املدينـة املنـورة معـامل وحضارة: قـام عمر بـن عبد العزيـز بتجديد مسـجد املباهلـة عندمـا كان واليًا 
عـى املدينـة مـن قبـل الوليد بن عبـد امللك ]مـن سـنة 87-93هـ[.
   وقد خرب املسجد بعد ذلك ومل يبق منه إال بعض اآلثار البسيطة.

د املسـجد يف عهـد العثانين، وكان بناؤه العثاين مكونًا من قسـمن: القسـم األمامي وفيه املحراب والقسـم    وُجـدِّ
اخللفـي، وكانـت عليه قبة، وهتّدم املسـجد بعد ذلـك، وكاد يزول أثـره. )املدينة املنورة معامل وحضـارة: ص 43(.

املسجد يف الوقت احلاضر:
قامـت وزارة األوقـاف السـعودية بدمـج القسـمن )األمامـي واخللفـي( يف بنـاء واحـد واعتنت بتشـييده وفرشـه 
وصيانـة مرافقـه، ونظافتـه وتكييفـه، وإنارتـه. وهـو االن عبـارة عـن هيـكل مـن اخلرسـانه املسـلحة، ويتكون من 
رواقـن وصحـن، وقـد وضعـت املئذنـة يف الركـن الشـايل الغـريب، وهـي قصـرة  وهلـا رُشفـة مثّمنـة. وقـد أحلق 
باملسـجد حمـل للوضـوء، ودور ميـاه، ونظمت يف حوائط املسـجد شـبابيك مسـتطيلة يعلوها كورنيش بشـكل عقد 

مثلـث. ]املدينـة املنـورة تطورها العمـراين وتراثهـا املعـاري: ص: 206[
أهميته:

تبـن لنـا مـن السـطور املاضّيـة أمهيـة مسـجد املباهلـة ألمريـن مهـا: صـاة النبـي )O( بـه، والثانية قصـة مباهلة 
النبـي)O( نصـارى نجـران يف هـذا املكان. 



اآلداب االسالمية

آداب 
ومكروهات 

األكل والشرب

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ14

لقـد رشف اهلل اإلنسـان وسـخر لـه مـا يف األرض مجيعـًا فحياتـه ثمينـة فهو يـأكل ليعيـش ألن اهلل خلقـه لعبادته 
وألن يف طـول عمـره مـع الطاعـة اخلر الكثر فعـن اإلمام الصـادق، عن أبيه، عـن آبائه )K(، قال: قال رسـول 
اهلل )O(: )طوبـى ملـن طـال عمـره وحسـن عملـه فحسـن منقلبـه إذ ريض عنـه ربه عـز وجل، وويـل ملن طال 

عمـره وسـاء عمله، فسـاء منقلبه إذ سـخط عليـه ربه عز وجـل( )أمـايل الصـدوق: ص111(. 
وقـد أمـر اهلل تعاىل عباده بأن يأكلوا مما رزقهم، وأن يشـكروه عى نعمه الكثرة التـي هبا غمرهم، بعدما بن اهلل هلم 
ِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمـن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشـُكُروا  َـا الَّ احلـال واحلـرام من الراب والطعام قـال اهلل تعاىل: )َيا َأهيُّ
ا يِف األَْرِض َحـاالً َطيِّبًا( )البقـرة: 168(.  اُس ُكُلوا مِمَـّ َا النَـّ ـاُه َتْعُبـُدوَن( )البقـرة: 172( وقـال تعـاىل: )َيا َأهيُّ  هللَِِّ إِن ُكنُتـْم إِيَّ
وممـا الشـك فيـه أن الطعـام من األمـور اهلامة للجسـم، ألن احلـي بحاجـة إىل تناول الغـذاء لتعويض مـا يفقده، 
ويقـال: اإلنسـان ال يسـتطيع أن يعيـش بـدون هـواء فـوق ثـاث دقائـق، وبدون مـاء فوق ثاثـة أيـام، وبدون 

طعـام فـوق ثاثـة أسـابيع، ويف هذا نظـر الختـاف الناس. 
وقـد تكلمنـا يف العـدد السـابق عـن مجلـة مـن اآلداب ويف هـذا العـدد نكمـل مـا تبقـى منها فقـد عد مـن آداب 

أمور: املـاء  رشب 
1- يسـتحب التسـمية قبـل الرب والتحميـد بعده، فيقول قبـل الرب )بسـم اهلل( وبعد االنتهـاء )احلمد هلل(، 
ويف روايـة يسـتحب أن يقـول عند رشب املـاء: )احلمد هلل الذي سـقاين ماًء عذبـًا ومل جيعله ملحًا أجاجـًا بذنويب( 
)مـكارم األخـاق: ص151(، أو يقـول: )احلمـد هلل الـذي سـقاين فـأرواين وأعطـاين فأرضـاين وعافـاين وكفـاين، اللهم 

اجعلنـي ممـن تسـقيه يف املعـاد مـن حـوض حممـد )O( وتسـعده بمرافقتـه برحتـك يـا أرحـم الراحن( )مـكارم 
ص151( األخاق: 

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.

احللقة الثانية
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2- يستحب رشب املاء مصًا )قليًا قليًا( وليس عبًا.
3- يسـتحب رشب املـاء قائـًا يف النهار ورشبـه يف الليل 

. جالسًا
أمـر  فعـن  أنفـاس،  بثاثـة  املـاء  رشب  يسـتحب   -4
املؤمنـن )Q(: )تفقـدت النبـي )O( غـر مـرة وهـو 
إذا رشب تنفـس ثاثـًا مـع كل واحـدة منهـا تسـمية إذا 
رشب وحتميـد إذا انقطـع. فسـألته عـن ذلـك فقـال: يـا 
عيل شـكرًا هلل تعاىل باحلمد وتسـمية مـن الداء( )املسـتدرك: 

ص11(. ج17، 

5- أن ال يتنفـس يف اإلنـاء إذا رشب فـإن أراد أن يتنفس 
أبعـد اإلناء عـن فيه حتـى يتنفس. 

6- ذكـر احلسـن وأهـل بيتـه )K(، واللعـن عـى قتلته 
الرب. بعـد 

7- رشب املاء عن رغبة وتلذذ، وأن ال يكثر من رشبه.
حمـل  ومـن  الكـوز  كـرس  حمـل  مـن  يـرب  ال  أن   -8

عروتـه.
9- أن ال يرب املاء عى األغذية الدسمة.

10- أن ال يرب بيساره. 
11- يسـتحب عنـد رشب احلليـب أن يقـول: )اللهـم 

بـارك لنـا فيـه وزدنـا منـه( )الـكايف: ج6، ص336(.
ويذكـر ان هنـاك جمموعة من مكروهات األكل نشـر إىل 

: بعضها
1- يكـره اإلكثـار مـن األكل وقـد قيـل إن أقـرب مـا 

يكـون العبـد مـن ربـه إذا قـل أكلـه.
2- يكره األكل ماشيًا أو متكئًا.

3- يكره النظر يف وجوه الناس وما يأكلونه.

4- يكره كثرة الكام من غر فائدة أثناء األكل.
5- يكـره أكل الطعـام احلار ويكـره النفخ يف اليء 

املأكول.
6- يكره املبالغة يف أكل اللحم الذي عى العظام.

7- يكره أن ينام اإلنسان بدون عشاء.
8- يكره األكل يف األسواق.

9- يكـره تقشـر الفاكهـة )ولكـن بعـض الفواكـه 
جيـب تقشـرها(.

10- يكره رمي الثمرة قبل أكلها كاملة.
11- يكره عدم وجود اخلضار يف املائدة.

12- يكره أكل البطيخ عى الريق.
13- يكره أكل اجلرجر ليًا.

14- يكـره أن يضـع اإلنسـان رجـًا عـى رجل أو 
أثنـاء األكل. يرتبع 

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.



Qاخالق اإلمام علي

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ16

أعـجـــــز النـــــاس
 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)أعجز الناس َمْن عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه َمْن َضيَّع َمْن ظفر به منهم(

ـــو  ـــة( وه ـــمى )الصداق ـــي تس ـــع والت ـــراد املجتم ـــن أف ـــة ب ـــة القائم ـــى العاق ـــة ع ـــوة إىل املحافظ   الدع
ـــاط؛ ألن  ـــاة، واالرتب ـــارشة، واملواس ـــاعر، واملع ـــدق يف املش ـــن الص ـــتق م ـــاص املش ـــه اخل ـــه مدلول ـــى ل معن
ـــن  ـــن اثن ـــم ب ـــارف ت ـــا تع ـــن كوهن ـــر م ـــدو أكث ـــا ال تع ـــر لكنه ـــان آخ ـــع إنس ـــة م ـــم عاق ـــد يقي ـــان ق اإلنس
ـــات  ـــل عاق ـــا تفش ـــرا م ـــرى كث ـــذا ن ـــة ول ـــود العاق ـــت عم ـــي يف ذات الوق ـــة وه ـــود املصلح ـــره وج يؤط
ـــا  ـــا أول م ـــب و.. و.. إال أهن ـــة واحل ـــة احلميم ـــوة والصداق ـــا باألخ ـــون يف وصفه ـــوا يبالغ ـــة كان اجتاعي
ـــن  ـــه م ـــا حتتم ـــة وم ـــل العاق ـــح لتجع ـــه املصال ـــدة بوج ـــف صام ـــلت ومل تق ـــار فش ـــة اختب ـــت حلال تعرض
وفـــاء وإخـــاص وتضحيـــة فـــوق كل مصلحـــة، ولعـــل مـــن أســـباب ذلـــك هـــو االنخـــداع وعـــدم 

ـــاء. ـــب لألصدق ـــاء املناس االنتق
 فهـــي دعـــوة ألمريـــن حيتـــاج إليهـــا املجتمـــع كثـــرًا ألهنـــا يســـاعدان عـــى تكميـــل نـــواة املجتمـــع 

الصالـــح، إذ بدوهنـــا يعـــوزه الكثـــر فـــا يكـــون املجتمـــع متكامـــا: 
ـــة،  ـــة ومادي ـــب روحي ـــن مكاس ـــك م ـــا يف ذل ـــدة مل ـــة مفي ـــات اجتاعي ـــة عاق ـــى إقام ـــاح ع األول: االنفت
ـــذ  ـــعر عندئ ـــجونه فيش ـــه وش ـــي هبموم ـــه فيف ـــى صديق ـــح ع ـــد ينفت ـــان ق ـــإن اإلنس ـــا: ف ـــا ودنيوي أخروي
براحـــة نفســـية، وقـــد ينصلـــح بصـــاح صديقـــه ألنـــه تأثـــر بـــه فاســـتفاد معنويـــا وروحيـــا فســـمت 
ـــر  ـــه الكث ـــن حتقيق ـــز ع ـــد يعج ـــة ق ـــخ العاق ـــم يف تاري ـــب مه ـــو مكس ـــض وه ـــن احلضي ـــع ع ـــه وارتف روح
ـــه  ـــاه اإلنســـان املؤمـــن يف حيات ـــة مـــا يتمن وهـــو إذا حتقـــق حيـــوز عـــى رضـــوان اهلل تعـــاىل ورضـــاه وهـــو غاي
ـــتفيد  ـــل فيس ـــتثار والعم ـــاالت االس ـــك يف جم ـــر ذل ـــل أو غ ـــة يف عم ـــه برك ـــع مع ـــد ينتف ـــه. وق وعاقات

ـــي. ـــادي واالجتاع ـــادي واالقتص ـــه امل ـــن وضع ـــًا فيتحس ـــة مادي ـــة العاق ـــراء إقام ـــن ج م
ـــة  ـــدوم املحب ـــى ت ـــا حت ـــا وتركيزه ـــن وجوده ـــا يضم ـــا ب ـــة وإدامته ـــاء العاق ـــى بق ـــة ع ـــاين: املحافظ الث

ـــة(  ـــنة قراب ـــن س ـــة عري ـــر)Q(أن )صحب ـــام الباق ـــن اإلم ـــد روي ع ـــة، وق ـــون قراب ـــة لتك واأللف
)حتـــف العقـــول: ص214( ومـــا ذلـــك إال لعمـــق العاقـــة التـــي مـــرت بمختلـــف األحـــوال التـــي تظهـــر 

اإلنســـان الصديـــق عـــى واقعـــه ويعـــرف معدنـــه.
ـــة  ـــح املؤقت ـــة باملصال ـــة مربوط ـــون العاق ـــا تك ـــم ف ـــاص معه ـــاء واإلخ ـــاء لألصدق ـــن الوف ـــد م ـــا ب ف
ـــه  ـــب طبيعت ـــان بحس ـــم اإلنس ـــاج إليه ـــن حيت ـــوان الذي ـــدد اإلخ ـــر ع ـــو تكث ـــع وه ـــو أنف ـــا ه ـــر م ـــل لتثم ب
ـــة  ـــذه الناحي ـــن ه ـــية م ـــة النفس ـــان والراح ـــعر باالطمئن ـــم ليش ـــر هب ـــم وينت ـــّزز هب ـــه ويتع ـــر بإخوان فيتكّث

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، وال يتجاوز حده(.
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ـــدا. ـــة ج ـــي مهم وه
 ومن استعال اإلمــــام )Q( كلمــة 

ـــاء ( ـــن ) األصدق ـــدال م ـــوان ( ب  ) اإلخ
ــإن  ــار فـ ــرس وراء االختيـ ــرف الـ  نعـ
ـــب  ـــاه ُصل ـــك وإي ـــْن مجع ـــو ) َم األخ ه
ــتعمل  ــم اسـ ــد: ص5( ثـ ــن ()املنجـ أو بطـ
يف الصديـــق الـــذي ال يرتبـــط بـــه يف 
ـــان  ـــا مع ـــا ربطته ـــن وإن ـــب أو بط صل
ـــذت  ـــا فأخ ـــا هب ـــد كلٌّ منه ـــامية تقّي س
هبـــا إىل حيـــث االنفتـــاح واالنشـــداد 
واحلـــب والوفـــاء فيجـــد يف لقائـــه 
اهلمـــوم  مـــن  ســـا  متنفَّ وصحبتـــه 

املحيطـــة بـــه فرتـــاح إليـــه.

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، وال يتجاوز حده(.



عقـائــدنــا

احللقة الرابعة والثالثون

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ18

بسم اهلل الرحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن وصــى اهلل عــى ارشف األنبيــاء و املرســلن أيب القاســم حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إىل قيــام يــوم الديــن.
ذكرنــا يف بعــض نصــوص حول امامــة اإلمام َأيِب احْلََســِن الثَّالِِث عيل بن حممــد اهلادي)Q(، ونتطــرق يف هذه احللقة 
.)Q(بعــد االمام اهلــادي )Q(اىل ذكــر بعــض مــن النصــوص التــي نصت عــى تنصيب االمام احلســن العســكري 
 قــال الشــيخ املفيــد) أعــى اهلل مقامــه(: وكان اإلمــام بعــد أيب احلســن عــيل بــن حممــد L ابنــه أبــا حممــد احلســن 
بــن عــيل الجتــاع خــال الفضــل فيــه، وتقدمــه عــى كافــة أهــل عــره فيــا يوجــب لــه اإلمامــة ويقتــي لــه 
الرئاســة، مــن العلــم والزهــد وكــال العقــل والعصمــة والشــجاعة والكــرم وكثــرة األعــال املقربــة إىل اهلل، ثــم 

لنــص أبيــه Q عليــه وإشــارته باخلافــة إليــه. 
والدته)Q(: وكان مولده باملدينة يف شهر ربيع اآلخر من سنة اثنتن وثاثن ومائتن .

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.
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استشــهاده)Q(: وقبــض )Q( يــوم اجلمعــة لثــان ليــال 
ــن،  ــتن ومائت ــنة س ــع األول س ــهر ربي ــن ش ــون م خل
ــنة. ــرون س ــان وع ــذ ث ــه يومئ ــف: ول ــره الري  عم
مدفنــه)Q(: ودفــن يف داره بــرس مــن رأى يف البيــت 

.)Q( ــوه ــه أب ــن في ــذي دف ال
 أمه: وأمه أم ولد يقال هلا: حديث.

ــنن .]  ــت س ــه س ــدة خافت ــت م ــه: وكان ــدة خافت م
ــد[.  ــيخ املفي ــاد الش اإلرش

ألقابــه الريفــة: اهلــادي، والــرساج، والعســكري، وكان 
هــو وأبــوه وجــده يعــرف كل منهــم يف زمانــه بابــن 
ــز  ــك املعت ــة مل ــه بقي ــني إمامت ــت يف س ــا . وكان الرض
ــة  ــهرا وثاني ــر ش ــد ع ــدي أح ــك املهت ــم مل ــهرا، ث أش
ــن  ــى اهلل ب ــد ع ــد املعتم ــك أح ــم مل ــا، ث ــن يوم وعري
جعفــر املتــوكل عريــن ســنة وأحــد عــر شــهرا . وبعــد 
مــي مخــس ســنن مــن ملكــه قبــض اهلل وليــه أبــا حممــد 
)Q( ودفــن يف داره بــرس مــن رأى يف البيــت الــذي دفــن 
 )Q( وذهــب كثــر مــن أصحابنا إىل أنــه .)L( فيــه أبــوه
ــة  ــع األئم ــده ومجي ــوه وج ــك أب ــموما، وكذل ــى مس م
)K( خرجــوا مــن الدنيــا بالشــهادة، واســتدلوا يف ذلــك 
ــا  ــا من ــه: ) واهلل م ــن قول ــادق )Q( م ــن الص ــا روي ع ب
ــام  ــك .] إع ــة ذل ــم بحقيق ــهيد ( . واهلل أعل ــول ش إال مقت
الــورى بأعــام اهلــدى: الشــيخ الطــريس ج: 2[. وذكرنــا يف احللقــات 

ــة  ــأن إمام ــواردة يف ش ــوص ال ــن النص ــة م ــابقة مجل الس
األئمــة)K(، وأهنــا ثابتــة بالنــص، وهــذا األمــر واضــح 
ــة،  ــات القرآني ــن اآلي ــدة م ــر واح ــك غ ــاد ذل ــا أف ك
 )O(ــم ــي األعظ ــن النب ــواردة ع ــث ال ــذا األحادي وك
التــي تناقلتهــا العديــد مــن كتــب الفريقــن، والتــي منهــا 
مــا ورد يف كتــاب  )ســليم بــن قيــس اهلــايل ) رحــه اهلل (، 
وكــذا الغيبــة للنعــاين وغرهــم واللفــظ لــألول: . . . إّن 
 )Q ( معاويــة دعــا أبــا الــدرداء، ونحن مــع أمر املؤمنــن
بصّفــن . . . قــال عــيل )Q(: ُأنشــدكم اهللّ! أتعلمــون أّن 
رســول اهللّ )O( قــام خطيبــًا، ومل خيطــب بعدهــا، وقال: 

يــا أهّيــا النــاس! إيّن قــد تركــت فيكــم أمريــن، لــن 
ــرتيت،  ــاب اهللّ، وع ــا: كت ــكتم هب ــا متّس ــوا م تضّل
ــر  ــف اخلي ــد إيل اللطي ــد عه ــه ق ــي ، فإن ــل بيت أه
ــوض (؟ ــيل احل ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفرتق ــا ل  أهن
فقالــوا : اللهــم نعــم ، قــد شــهدنا ذلــك كلــه مــن 
رســول اهلل O . فقــال Q : حســبي اهلل، فقــام 
االثنــا عــر مــن اجلاعــة البدريــن فقالــوا : نشــهد 
أن رســول اهلل )O( حــن خطــب يف اليــوم الــذي 
قبــض فيــه قــام عمــر بــن اخلطــاب شــبه املغضــب 
ــا رســول اهلل ، أكل أهــل بيتــك ؟فقــال :  فقــال : ي
ووزيــري  منهــم  أخــي  أوصيائــي،  ولكــن  ال 
ووارثــي وخليفتــي يف أمتــي وويل كل مؤمــن بعدي 
وأحــد عــر مــن ولــده ، هــذا أوهلــم وخرهــم ثــم 
ابنــاي هــذان - وأشــار بيــده إىل احلســن واحلســن 
- ثــم ويص ابنــي يســمى باســم أخــي عــيل وهــو 
ابــن احلســن ، ثــم ويص عــيل وهــو ولــده واســمه 
ــن  ــى ب ــم موس ــد ، ث ــن حمم ــر ب ــم جعف ــد ، ث حمم
ــن  ــد ب ــم حمم ــى ، ث ــن موس ــيل ب ــم ع ــر ، ث جعف
عــيل ، ثــم عــيل بــن حممــد ، ثــم احلســن بــن عــيل 
ــمه  ــة . اس ــدي األم ــن مه ــن احلس ــد ب ــم حمم ، ث
ــى  ــري وينه ــر بأم ــي ، يأم ــه كطينت ــمي وطينت كاس
ــت  ــا ملئ ــدال ك ــطا وع ــأل األرض قس ــي ، يم بنهي
ظلــا وجــورا . يتلــو بعضهــم بعضــا ، واحــدا بعــد 
واحــد حتــى يــردوا عــيل احلــوض ، شــهداء اهلل يف 
أرضــه وحججــه عــى خلقــه . مــن أطاعهــم أطــاع 
اهلل ومــن عصاهــم عــى اهلل . فقــام باقــي الســبعن 
البدريــن ومثلهــم مــن اآلخريــن فقالــوا : ذكرتنــا 
مــا كنــا نســينا ، نشــهد أنــا قــد ســمعنا ذلــك مــن 

. O ــول اهلل رس
ــى  ــن وص ــد هلل رب العامل ــة، واحلم ــكام تتم  ولل

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب اهلل عــى حممــد وال

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.



متى ترانا ونراك

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ20

ــى  ــة وال غن ــت رضوري ــر )Q( كان ــام املنتظ ــة اإلم    إن غيب
لإلمــام)Q( عنهــا، وفيــا يــيل نذكــر بعــض األســباب التــي 

:)Q( ــه ــت غياب حتم
1- اخلوف عليه من العباسيني:

ــام  ــم لزم ــم، وتوّليه ــذ حكمه ــيون من ــن العباس ــد أمع   لق

الســلطة يف ظلــم العلويــن وإرهاقهــم، فصبوا 
عليهــم وابــًا مــن العــذاب األليــم، وقتلوهــم 
حتــت كّل حجــر ومــدر ومل يرعــوا أيــة حرمــة 
لرســول اهلل )O( يف عرتتــه وبنيــه، ففرضــت 
الزكيــن  اإلمامــن  عــى  اجلريــة  اإلقامــة 
ــن  ــام احلس ــه اإلم ــادي ونجل ــيل اهل ــام ع اإلم
العســكري )L( يف )ســامراء( وإحاطتهــا 
بقــوى مكثفــة مــن األمــن رجــاالً ونســاًء مــن 
 )Q(أجــل التعــّرف عــى والدة اإلمــام املنتظــر
إللقــاء القبــض عليــه، وتصفيتــه جســديًا، 
ــم فزعــًا مــا  ــألت قلوهب فقــد أرعبتهــم وم
تواتــرت بــه األخبــار عــن النبــي )O( وعــن 
ــام  ــن)K( أّن اإلم ــة الطاهري ــه األئم أوصيائ
املنتظــر)Q( هــو آخــر خلفــاء رســول اهلل 
)O(، وأنــه هــو الــذي يقيــم العــدل، وينــر 
احلــق، ويشــيع األمــن والرخــاء بــن النــاس، 
وهــو الــذي يقــي عــى مجيــع أنــواع الظلــم، 
ويزيــل حكــم الظاملــن، فلــذا فرضــوا الرقابــة 
ــن  ــه احلس ــاة أبي ــد وف ــّده، وبع ــه وج ــى أبي ع
العســكري أحاطــوا بــدار اإلمــام )Q(، وألقوا 
القبــض عــى بعــض نســاء اإلمــام الذيــن 
يظــن أو يشــتبه يف حلهــن. فهــذا هــو الســبب 
وعــدم   )Q( اإلمــام  اختفــاء  يف  الرئيــي 
ظهــوره للنــاس. وقــد علــل بذلــك يف حديــث 
)Q( زرارة، فقــد روى أن اإلمــام الصــادق 
ظهــوره(،  قبــل  غيبــة  للقائــم  )إّن  قــال: 
ــاف  ــال )Q(: )خي ــًا: مَل؟ فق ــادر زرارة قائ فب
ــن  ــع م ــويس: ص332، وال مان ــة، الط ــل(. الغيب القت
ــل  ــه ملث ــل، فان ــن القت ــام)Q( م ــوف اإلم خ
ــْعب  ــول اهلل )O( يف الِش ــى رس ــك اختف ذل
أمــر  وقعــد  الغــار،  يف  وأخــرى  تــارة، 

أسباب وحكم 
)Q( غيبة اإلمام المهدي

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في اهلل سبحانه واهجروا من تهجرونه في اهلل سبحانه(.
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 املؤمنــن )Q(عــن املطالبــة بحقــه. الغيبة،الطــويس: ص332
ــع مــن ظهــور  ــة متن ويقــول الشــيخ الطــويس: )ال عل
املهــدي إالّ خوفــه عــى نفســه مــن القتــل، ألنه لــو كان 
 غــر ذلــك ملــا ســاغ لــه االســتتار(. الغيبــة ،الطــويس: 329.

2- االمتحان واالختبار:
ــم،  ــي امتحاهن ــاده وه ــنَّة اهلل يف عب ــرت ُس ــد ج     لق
ــون،  ــوا يعمل ــا كان ــن م ــم بأحس ــم ليجزهي وابتاؤه
ــم  ــاة ليبلوك ــوت واحلي ــق امل ــذي خل ــاىل: )ال ــال تع ق
أّيكــم أحســن عمــًا (]امللــك:2[ وقــال تعــاىل: )أحســب 
ــون( ــم ال يفتن ــا وه ــوا آمنّ ــوا أن يقول ــاس أن يرتك الن
]العنكبــوت:2[، وغيبــة اإلمــام )Q( مــن مــوارد االمتحان 

فــا يؤمــن هبــا إالّ مــن خلــص إيانــه وَصَفــْت نفســه، 
ــة  ــول اهلل )O( واألئم ــن رس ــاء ع ــا ج ق ب ــدَّ وص
اهلــداة املهديــن مــن حجبــه عــن النــاس، و أن ظهــور 
اإلمــام املنتظــر)Q( بيــد اهلل تعــاىل، وليــس ألحــد مــن 
اخللــق رأي يف ذلــك، وأن مثلــه كمثــل الســاعة فإهنــا 

آتيــة ال ريــب فيهــا. 
ــِد  ــا َعْب ــِمْعُت َأَب ــاَل: َس ــَر َق ــُن ُعَم ــُل ْب    روى امْلَُفضَّ
اهللَّ )Q( َيُقــوُل: )... َأَمــا واهللَّ َلَيِغيَبــنَّ إَِماُمُكــْم ِســنِينًا 
ــَل،  ــى ُيَقــاَل: َمــاَت، ُقتِ ُصــنَّ َحتَّ ِمــْن َدْهِرُكــْم، وَلُتَمحَّ
َهَلــَك، بِــَأيِّ َواٍد َســَلَك، وَلَتْدَمَعــنَّ َعَلْيــه ُعُيــوُن 
ــة  ــه، كناي ــاء إذا كببت ــأت اإلن ــأنَّ )كف ــَن، وَلُتْكَف امْلُْؤِمنِ
ــُأ  ــَا ُتْكَف ــن( َك ــدة الفت ــن لش ــم يف الدي ــن اضطراهب ع
ــَذ  ــْن َأَخ ــو إاِلَّ َم ــَا َينُْج ــِر َف ــَواِج اْلَبْح ــُفُن يِف َأْم السُّ
ــه  ــُروٍح ِمنْ ــَده بِ ــه اإِليــَاَن وَأيَّ ــَب يِف َقْلبِ ــه وَكَت اهللَّ ِميَثاَق
َة َراَيــًة ُمْشــَتبَِهًة اَل ُيــْدَرى َأيٌّ ِمــْن  َفَعــنَّ اْثنََتــا َعــْرَ وَلرُتْ
. َقــاَل: َفَبَكْيــُت، ُثــمَّ ُقْلــُت: َفَكْيــَف َنْصنَــُع؟ َقــاَل:  َأيٍّ
ــِة َفَقــاَل َيــا َأَبــا َعْبــِد  فَّ َفنََظــَر إىَِل َشــْمٍس َداِخَلــٍة يِف الصُّ
ــْمَس ُقْلــُت َنَعــْم َفَقــاَل واهللَّ ألَْمُرَنــا  اهللَّ َتــَرى َهــِذه الشَّ

ــي: ج1، ص336. ــكايف، الكلين ــْمِس( ال ــِذه الشَّ ــْن َه ــَنُ ِم َأْب
3- عدم بيعته)عج( لظامل:

 )Q( ــام ــاء اإلم ــرت الختف ــي ُذك ــباب الت ــن األس وم

ــن  ــك ع ــر ذل ــد أث ــامل، وق ــة لظ ــه بيع ــون يف عنق أن ال تك
ــن  ــن ب ــن احلس ــيل ب ــد روى ع ــا )Q(، فق ــام الرض اإلم
ــه قــال:  ــه الســام أن ــه، عــن الرضــا علي فضــال، عــن أبي
)كأين بالشــيعة عنــد فقدهــم الثالــث مــن ولــدي يطلبــون 
املرعــى فــا جيدونــه. قلــت لــه: ومل ذلــك يــا ابــن رســول 

ــال: الن اهلل؟ ق
إمامهــم يغيــب عنهــم. فقلــت: ومل؟ قــال: )لئــا يكــون يف 
ــوار، املجلــي:  عنقــه ألحــد بيعــة إذا قــام بالســيف(. بحــار األن

ج11، ص152

ــن  ــه مل يك ــه: )إن ــك بقول ــر )Q( ذل ــام املنتظ ــن اإلم وأعل
ألحــد مــن آبائــي )K( إالّ وأوقعــت يف عنقــه بيعــة 
لطاغيــة زمانــه، واين أخــرج حــن أخــرج، وال بيعــة ألحــد 
مــن الطواغيــت يف عنقــي(. بحــار األنــوار، املجلــي: ج52، ص92

4- الغيبة من أسرار اهلل:
ــن أرسار اهلل  ــا م ــر )Q( بأهّن ــام املنتظ ــة اإلم ــت غيب وُعلِّل
ــر  ــد أث ــق، فق ــن اخلل ــد م ــا أح ــع عليه ــي مل يطل ــاىل الت تع
ــل  ــا أه ــل قائمن ــا مث ــال: )إن ــه ق ــي )O(، أن ــن النب ع
البيــت كمثــل الســاعة ال جيّليهــا لوقتهــا إال هــو: ثقلــت يف 
الســاوات، ال يأتيكــم إالّ بغتــة(. بحــار األنــوار، املجلــي: ج15، 

ص154

حلكمــة  االختفــاء  ))كان  الســيوري:  مقــداد  ويقــول 
اســتأثر هبــا اهلل تعــاىل يف علــم الغيــب عنــده(( )خمتــر التحفــة 

ــة: 199(. ــي عري االثن

ــام  ــة اإلم ــا غيب ــت هب ــي ُعلِّل ــباب الت ــض األس ــذه بع  ه
املنتظــر )Q(، وأكــر الظــن أن اهلل تعــاىل قــد أخفــى 
ظهــور ولّيــه املصلــح العظيــم ألســباب ال نعلمهــا إال بعــد 

ــوره. ظه

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في اهلل سبحانه واهجروا من تهجرونه في اهلل سبحانه(.
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مناسبات الشهر

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ22

كتب النيب)Q( إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم: 
يف هذا الشــهر ســنة )6هـ( كتــب النبي)O( إىل امللــوك يدعوهم 
ــم:  ــه، وه ــن أصحاب ــر م ــتة نف ــع س ــا م ــام، وبعثه إىل اإلس
حاطــب بــن أيب بلتعــه إىل املقوقــس، ودحيــة بــن خليفــة الكلبــي 
إىل قيــر، وعبــد اهلل بــن حذافــة إىل كــرسى، وعمــرو بــن أميــة 
ــن  ــارث ب ــب إىل احل ــن وه ــجاع ب ــايش، وش ــري إىل النج الضم
ايب شــمر الغســاين، وســليط بــن عمــرو العامــري إىل هــوذة بــن 
ــه: )بســم اهلل  ــه أن ــاب مــن كتب عــيل النخعــي، ويتضمــن كل كت
ــن  ــى م ــام ع ــول اهلل إىل وس ــد رس ــن حمم ــم: م ــن الرحي الرح

اتبــع اهلــدى. 
أمــا بعــد فإنــى ادعــوك بدعايــة اإلســام، أســلم تســلم، يؤتــك 
اهلل أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فــإن عليــك إثــم، )قــل يــا أهــل 
ــد إال اهلل  ــا وبينكــم أال نعب ــوا إىل كلمــة ســواء بينن ــاب تعال الكت
وال نــرك بــه شــيئًا وال يتخــذ بعضنــا بعضــًا أربابــًا مــن دون اهلل 

فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأنــا مســلمون((. 
هالك املنصور الدوانيقي: 

يف الســادس مــن شــهر ذي احلجــة ســنة )158هـــ(، هلــك أبــو 
جعفــر املنصــور الدوانيقــي، وكان عمــره 63 ســنة، ودفــن 

ــون؟  باحلج
هلــك بعــد أن قتــل خلقــًا كبــرًا مــن أرشاف البيوتــات الكريمــة 
ــنع  ــعراء، وأش ــاء وش ــاء وأدب ــاء وفقه ــن عل ــلمن م ــن املس م
ــام  ــب اإلم ــة وتعذي ــة إهان ــه يف حماول ــو إيغال ــه ه ــام ب ــا ق م
 )Q(ــه ــى علي ــه، وق ــم إلي ــرًا دس الس ــادق)Q(، وأخ الص

ســنة )148هـــ(. 
ــبعة  ــم س ــال: )جلهن ــه ق ــول اهلل)O( أن ــن رس ــد روي ع وق
أبــواب - وهــي األركان - لســبعة فراعنــة -: نمــرود بــن كنعــان 
فرعــون اخلليــل، ومصعــب بــن الوليــد فرعــون موســى، وأبــو 
ــل ولــدي،  ــد قات ــن هشــام، واألول، والثــاين، ويزي ــل ب جه
ورجــل مــن ولــد العبــاس يلقــب بالدوانيقــي اســمه املنصــور(. 

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض اآلفات خليفة األموات(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض اآلفات خليفة األموات(.

عيد الغدير األغر )بيعة غدير خم(: 
ــا  يف الثامــن عــر مــن شــهر ذي احلجــة ســنة )10هـــ(، عقــد رســول اهلل)O( ملوالن
أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب)Q( العهــد باإلمامــة يف رقــاب األمــة كافــة، وذلــك 
بغديــر خــم، عنــد رجوعــه مــن حجــة الــوداع، حــن مجــع النــاس فخطبهــم ووعظهــم، 
ونعــى إليهــم نفســه)Q(، ثــم قررهــم عــى فــرض طاعتــه حســب مــا نــزل بــه القــرآن، 
قائــا هلــم: )فمــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، 
وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه(، ثــم نــزل فأمــر الكافــة بالتســليم عليــه بأمــره 

املؤمنــن هتنئــة لــه باملقــام. 
ــوم أكملــت لكــم دينكــم  ــد خامتــه كامــه يف احلــال: )الي ــزل عــى النبــي)O( عن وأن

ــًا(.  ــي ورضيــت لكــم اإلســام دين وأمتمــت عليكــم نعمت
وهــو يــوم عيــد عظيــم بــا أظهــره اهلل تعــاىل مــن حجتــه وأبانــه مــن خافــة ويص نبيــه 
وأوجبــه مــن العهــد يف رقــاب بريتــه. ويســتحب صيامــه شــكرًا هلل تعــاىل عــى جليــل 

النعمــة فيــه. 
تصدق أمري املؤمنني)K( باخلامت: 

ويف الرابــع والعريــن مــن شــهر ذي احلجــة، تصــدق أمــر املؤمنــن)O( بخامتــه وهــو 
راكــع، فنزلــت واليتــه يف القــرآن. 

ــوا  ــن آمن ــوله والذي ــم اهلل ورس ــا وليك ــة: )إن ــذه اآلي ــى أن ه ــة ع ــت األم ــد اجتمع وق
 )Q(نزلــت يف أمــر املؤمنــن ،)الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون

ملــا تصــدق بخامتــه وهــو راكــع، وال خــاف بــن املفرسيــن يف ذلــك. 
وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا يف الســنن الســابقة لشــهر ذي احلجــة 

فمــن أراد االطــاع فالراجــع.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.



رجال حول اإلمام

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ24

أسمه ونسبه: أسمه مالك بن نويرة بن َجرة بن شّداد بن عبيد بن َثعلبة بن يربوع التميمي.
إسالمه: أدرك اإلسالم وأسلم وواله رسول اهلل )O( صدقات قومه ) بني يربوع (.

ـــة  ـــة عالي ـــع وأرحيي ـــب رشف رفي ـــوع، وصاح ـــي يرب ـــم وبن ـــي متي ـــار بن ـــن كب ـــرة م ـــن نوي ـــك ب ـــرته: كان مال س
ـــوف. ـــذ بالله ـــروف واألخ ـــداء الع ـــادرة إىل إس ـــرم والب ـــجاعة والك ـــل ف الش ـــه الث ـــى رضب ب ـــرب، حت ـــن الع ب
ـــم  ـــالمه، وأعطاه ـــم بإس ـــه وأخره ـــع إىل قبيلت ـــلم ورج ـــا أس ـــه ل ـــى أن ـــه، حت ـــذة ف قبيلت ـــة الناف ـــه الكلم ـــت ل وكان

ـــد. ـــل واح ـــم رج ـــف منه ـــًا ومل يتخل ـــه جيع ـــى يدي ـــلموا ع ـــد، أس ـــن اجلدي ـــذا الدي ـــر ه ـــن جوه ـــرة ع فك

قال أمير المؤمنين Q:)واهلل ال يعذب اهلل مؤمنا بعد االيمان إال بسوء ظنه وسوء خلقه(.

 مـــــــالك

 بن نويرة

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.



25

قال أمير المؤمنين Q:)واهلل ال يعذب اهلل مؤمنا بعد االيمان إال بسوء ظنه وسوء خلقه(.

وكان هـــذا الصحـــايب اجلليـــل قـــد نـــال منزلـــة 
ـــاًل  ـــه وكي ـــى نصب ـــي )O( حت ـــدى النب ـــة ل رفيع
عنـــه ف قبـــض زكاة قومـــه كلهـــا، وتقســـيمها 
ـــه  ـــه واحتياط ـــل وثقات ـــذا دلي ـــراء، وه ـــى الفق ع

وورعـــه.
ــة أيب بكـــر: اختـــص مالـــك  ــه مـــن بيعـ موقفـ
بأمـــر الؤمنـــن )Q(، وأخلـــص لـــه هنايـــة 
اإلخـــالص، حتـــى أنـــه مـــا بايـــع أبـــا بكـــر، 
وأنكـــر عليـــه أشـــد اإلنـــكار، وعاتبـــه بقولـــه 

لـــه:
ــك،  ــر بيتـ ــزم قعـ ــك، وألـ ــى ضلعـ ــع عـ أربِـ
واســـتغفر لذنبـــك، ورّد احلـــق إىل أهلـــه، أمـــا 
تســـتحي أن تقـــوم ف مقـــام أقـــام اهلل ورســـوله 
فيـــه غـــرك، ومـــا تـــزال يـــوم الغديـــر حجـــة، 

وال معـــذرة. )تنقيـــح القـــال:  ج2،ص50(.
ــن  ــر وعـ ــة أيب بكـ ــن بيعـ ــك عـ ــع مالـ وامتنـ
دفـــع الـــزكاة إليـــه، وقـــام بإعـــادة األمـــوال إىل 

ــعرًا: ــم شـ ــال هلـ ــه، وقـ ــن قومـ ــا مـ أصحاهبـ
فقلت خذوا أموالكم غر خائف 

                                     وال ناظر ماذا جيئ من الغد
فإن قام بالدين الحوق قائم 

                                  أطعنا وقلنا الدين دين حممد
 )اإلصابة ابن حجر:ج5،ص560(.

:)J( قصة مقتله
ـــد  ـــه - خال ـــة خالفت ـــر - ف بداي ـــو بك ـــل أب أرس
ـــد  ـــرغ خال ـــا ف ـــن، ول ـــة الرتدي ـــد لحارب ـــن الولي ب
ـــي  ـــاح، وه ـــو البط ـــار نح ة س ـــردَّ ـــروب ال ـــن ح م

ـــه. ـــرة وقبيلت ـــن نوي ـــك ب ـــزل لال من
ـــم  ـــرته، وهناه ـــراد عش ـــرق أف ـــد ف ـــك ق وكان مال
ـــد  ـــد مل جي ـــا خال ـــا دخله ـــامع، فعندم ـــن االجت ع

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.

ـــم  ـــا، وأمره ـــث الرساي ـــد بب ـــر خال ـــدًا، فأم ـــا أح فيه
بإعـــالن األذان وهـــو رمـــز اإلســـالم، وإلقـــاء 
ـــالم، وأن  ـــي اإلس ـــب داع ـــن مل جي ـــى كل م ـــض ع القب

ـــر. ـــة أيب بك ـــب وصي ـــع حس ـــن يمتن ـــوا كل َم يقتل
ـــرة  ـــن نوي ـــك ب ـــوم مال ـــد ق ـــا خال ـــت رساي ـــام دخل فل
ـــلحتهم  ـــذوا أس ـــوم، فأخ ـــاع الق ـــل إرت ـــالم اللي ف ظ
ــا لســـلمون،  للدفـــاع عـــن أنفســـهم، فقالـــوا: إنـ
ــال قـــوم مالـــك: ونحـــن لســـلمون، فقالـــوا:  فقـ
فـــام بـــال الســـالح معكـــم ؟، فقـــال قـــوم مالـــك: 
فـــام بـــال الســـالح معكـــم أنتـــم ؟!، فقالـــوا: فـــإن 
كنتـــم مســـلمن كـــام تقولـــون فضعـــوا الســـالح، 
ـــان،  ـــى الطرف ـــم ص ـــالح، ث ـــك الس ـــوم مال ـــع ق فوض
ـــة  ـــد بمباغت ـــة خال ـــام جاع ـــالة ق ـــت الص ـــام انته فل
ـــن  ـــك ب ـــم مال ـــام فيه ـــم ب ـــك، فكتفوه ـــاب مال أصح

نويـــرة، وأخذوهـــم إىل خالـــد بـــن الوليـــد.
ـــك  ـــى أن مال ـــد ادع ـــه خال ـــيقدم علي ـــا س ـــرًا ل وتري
بـــن نويـــرة إرتـــدَّ عـــن اإلســـالم، فأنكـــر مالـــك 
ت  ـــرَّ ـــا غ ـــالم م ـــن اإلس ـــى دي ـــا ع ـــال: أن ـــك وق ذل

لـــت. وال بدَّ
ـــا:  ـــد ومه ـــة خال ـــن جاع ـــان م ـــك اثن ـــه بذل ـــهد ل وش
ــر،  ــن عمـ ــد اهلل بـ ــاري، وعبـ ــادة األنصـ ــو قتـ أبـ
ــكالم  ــة، ال لـ ــًا صاغيـ ــق إذنـ ــد مل ُيلـ ــن خالـ ولكـ

مالـــك وال للشـــهادة التـــي قيلـــت بحقـــه.
فأمـــر بـــرب عنـــق مالـــك وأعنـــاق أصحابـــه، 
ــل  ــك( ودخـ ــة مالـ ــم )زوجـ ــى أم متيـ ــض عـ وقبـ
ــا  ــا زوجهـ ــل فيهـ ــي قتـ ــة التـ ــس الليلـ ــا ف نفـ هبـ
مالـــك بـــن نويـــرة )J(. )معـــامل الدرســـتن الســـيد مرتـــى 

ص176.بتـــرف(. العســـكري:ج1، 



جمتـمعـنـــا

فضل التزاور وآثاره

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ26

ــر  ــم املظاهـ ــن أهـ ــن مـ ــن املؤمنـ ــزاور بـ إّن التـ
ــد  ــا، وقـ ــام إليهـ ــا اإلسـ ــي دعـ ــة التـ االجتاعيـ
ـــل  ـــن فض ـــة  ع ـــث الريف ـــب األحادي ـــت كت طفح
التـــزاور وآثـــاره املهمـــة، وسنســـتعرض فيـــا يـــيل 

بعضـــًا مـــن هـــذه الروايـــات.
ـــاق  ـــرم أخ ـــرم  )O(:  )أك ـــول اهلل األك ـــن رس فع
النبّيـــن والصّديقـــن والشـــهداء والصاحلـــن، 
التـــزاور يف اهلل، وحـــّق عـــى املـــزور أن يقـــّرب إىل 
أخيـــه مـــا تيـــرّس عنـــده، ولـــو مل يكـــن إاّل جرعـــة 
ـــا  ـــه م ـــّرب إىل أخي ـــم أن يق ـــن احتش ـــاء، فم ـــن م م
ـــه(.  ـــه وليلت ـــت اهلل يوم ـــزل يف مق ـــده، مل ي ـــرّس عن تي

ــان: ج2،ص107. ــايض النعـ ــام للقـ ــم اإلسـ دعائـ

ـــم  ـــزاوروا يف بيوتك ـــر )Q(:  )ت ـــام الباق ـــن اإلم وع
ـــا  ـــدًا أحي ـــم اهلل عب ـــا، رح ـــاة ألمرن ـــك حي ـــإنَّ ذل ف

أمرنـــا(. اخلصـــال للشـــيخ الصـــدوق:ص23.
ـــاىل  ـــه اهلل تع ـــذي وضع ـــَر اّل ـــارة يف اهللَّ : إنَّ األج الزي
للزيـــارة إّنـــا وضعـــه يف الزيـــارة التـــي يكـــون اهلل 
تعـــاىل هـــو املـــراد منهـــا فتكـــون ُقربـــة إليـــه، وال 
ــح،  ــات أو املصالـ ــن الغايـ ــة مـ ــا غايـ ــون فيهـ يكـ
ــة  ــاىل وحمبـ ــه اهلل تعـ ــا حيّبـ ــاالً ملـ ــون امتثـ ــل تكـ بـ
ـــار  ـــى أش ـــذا املعن ـــزار، وإىل ه ـــألخ امل ـــر ل ـــن الزائ م
 :)O( احلديـــث املـــروّي عـــن النبـــّي األكـــرم
ــاب دار،  ــى بـ ــًا عـ ــًا قائـ ــي رجـ ــكًا لقـ ) إّن ملـ
فقـــال لـــه: يـــا عبـــد اهلل، مـــا حاجتـــك يف هـــذه 

قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.

الـــدار؟ فقـــال: أٌخ يل فيهـــا أردت أن أســـلِّم عليـــه، 
ــك  ــة، أو نزعتـ ــم ماّسـ ــه رحـ ــك وبينـ ــال: بينـ فقـ
ـــر أيّن  ـــة غ ـــه حاج ـــا يل إلي ـــال: م ـــة؟ فق ـــه حاج إلي
ـــم  ـــه رح ـــي وبين ـــن، وال بين ـــده يف اهلل رّب العامل أتعّه
ـــك: إيّن  ـــه املل ـــال ل ـــام، فق ـــن اإلس ـــرب م ـــة أق ماّس
ـــول  ـــام  ويق ـــك الس ـــو ُيقرُئ ـــك، وه ـــول اهلل إلي رس
ـــد  ـــة، وق ـــك اجلنّ ـــُت ل ـــد أوجب ـــاي ُزرت فق ـــك: إّي ل
 .) ـــاه يفَّ ـــك إّي ـــار حلّب ـــن الن ـــي وم ـــن غضب ـــك م عافيت

ــوار عـــيل الطـــريس:ص364. ــكاة األنـ مشـ

ـــاه  ـــن زار أخ ـــال: )م ـــه ق ـــد اهلل )Q( أن ـــن أيب عب وع
هلل ال لغـــره التـــاس موعـــد اهلل وتنجـــز مـــا عنـــد 
ــه:  ــك ينادونـ ــف ملـ ــبعن ألـ ــه سـ اهلل، وّكل اهلل بـ
أال طبـــت وطابـــت لـــك اجلنـــة(. الـــكايف:ج2،ص275. 
ـــرة  ـــام كث ـــذا املق ـــة يف ه ـــة احلاث ـــات الريف والرواي
ـــون  ـــو أن تك ـــري، وه ـــا رشط جوه ـــن هن ـــدًا، ولك ج
ـــإذا  ـــد اهلل. ف ـــا عن ـــاة اهلل وم ـــًا ملرض ـــارة هلل وطلب الزي
ـــى  ـــًا ع ـــس متام ـــذا ينعك ـــك فه ـــارة كذل ـــت الزي كان
ـــة  ـــد الِغيب ـــا ت ـــث، ف ـــن أحادي ـــارة م ـــه الزي ـــا حتوي م

ـــس. ـــك املجال ـــر يف تل ـــّرم آخ وال أي حم
أمـــا إذا كانـــت الزيـــارة ملجـــرد التســـلية أو قضـــاء 
ــن  ــة مـ ــي خاليـ ــة فهـ ــة دنيويـ ــت أو ملصلحـ الوقـ

ــي. ــر اإلهلـ ــون واجلوهـ املضمـ
ـــب  ـــاىل يكتس ـــابه إىل اهلل تع ـــدار انتس ـــر بمق ـــكل أم ف
فاحلجـــر  ومكانـــة،  وقدســـية  وحرمـــة  قيمـــة 
ــل يف  ــا يدخـ ــن عندمـ ــه، ولكـ ــة لـ ــًا( ال قيمـ )مثـ
ــر  ــًا. واحلـ ــح حمرتمـ ــة يصبـ ــة املرفـ ــاء الكعبـ بنـ
ـــب  ـــاء اهلل يكتس ـــن أس ـــًا م ـــه اس ـــب ب ـــا يكت عندم
مكانـــة هـــو والورقـــة التـــي كتـــب عليهـــا، فـــا 
يلمـــس ذلـــك احلـــر إال بطهـــارة، وال يلقـــي 
بالورقـــة مـــع باقـــي النفايات،وهكـــذا الزيـــارة 

عندمـــا تكـــون ملصلحـــة دنيويـــة فـــا قيمـــة هلـــا، 
ــة. روى  ــا اجلنـ ــاىل فقيمتهـ ــون هلل تعـ ــا تكـ وعندمـ
)Q( خيثمـــة قـــال: دخلـــت عـــى أيب جعفـــر 
ـــن  ـــرى م ـــن ت ـــغ م ـــة أبل ـــا خثيم ـــال: )ي ـــه فق أوّدع
ــم  ــم بتقـــوى اهلل العظيـ ــا الســـام، وأوصهـ موالينـ
وأن يعـــود غنيهـــم عـــى فقرهـــم، وقوهيـــم عـــى 
ـــم، وأن  ـــازة ميته ـــم جن ـــهد حيه ـــم، وأن يش ضعيفه
ــا  ــم بعضـ ــا بعضهـ ــإن لقيـ ــم، فـ ــوا يف بيوهتـ يتاقـ
حيـــاة ألمرنـــا، رحـــم اهلل عبـــدا أحيـــا أمرنـــا...(. 

الـــكايف:ج2،ص175.

ـــن  ـــران ب ـــن اهلج ـــات م ـــّذرت الرواي ـــل ح  ويف املقاب
 )O( ـــول اهلل ـــة رس ـــن وصّي ـــن، وم ـــوان املؤمن اإلخ
ـــك،  ـــران أخي ـــاك وهج ـــا ذر، إّي ــا أب أليب ذر: )يـ
فـــإّن العمـــل ال ُيتقّبـــل مـــع اهلجـــران، يـــا أبـــا ذر، 
ـــا  ـــًا، ف ـــّد فاع ـــت ال ُب ـــران وإن كن ـــن اهلج ـــاك ع إّي
هتجـــره ثاثـــة أيـــام كمـــًا...(. وســـائل الشـــيعة للحـــر 

ــيل:ج12،ص264. العامـ
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العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ28

قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

القـرآن الكريـم يتحـدث عن العـامل من دون أن يسـميه باخلـر وقد عّر عـن معّلم موسـى)Q( بقوله:  
ُدنَّـا ِعْلًا(.سـورة الكهف:آيـة 65. واآلية توضح  ْمنَاُه ِمـن لَّ ـْن ِعَباِدَنـا آَتْينَـاُه َرْحًَة ِمـْن ِعنِدَنـا َوَعلَّ )...َعْبـًدا مِّ

املقـام اخلـاص للعبوديـة والعلم واملعرفـة، لذا فإننـا غالًبا مـا نصفه بالرجـل العامل. 
أّمـا الروايـات اإلسـامية ويف خمتلـف مصادرهـا عرّفـت هـذا الرجـل باسـم )اخلـر( ومـن بعـض 
الروايـات نسـتفيد بـأن أسـمه احلقيقـي كان )بليـا بـن ملـكان( أمـا اخلـر فهـو لقـب لـه، حيـث أّنـُه 
 أينـا كان يطـأ األرض فـأن األرض كانـت ختـر حتـت قدميـه. راجـع كـال الديـن للشـيخ الصـدوق: ص392.
ـا كان فهـو غـر مهـم ال ملضمـون القصـة وال لقصدهـا، إذ املهـم أن  وطبيعـي إن اسـم الرجـل العـامل أيًّ
نعـرف أّنـه كان عامًلـا إهلًيـا، شـملته الرحـة اإلهليـة اخلاصـة، وكان مكلًفـا بالباطـن والنظـام التكوينـي 
للعـامل، ويعـرف بعـض األرسار، وكان معّلم موسـى بن عمران بالرغـم من إن موسـى )Q( كان أفضل 

منـه مـن بعـض اجلوانب. 
وهناك أيًضا أراء وروايات خمتلفة فيا إذا كان اخلر نبّيا أم ال؟

يف الـكايف الريـف وردت روايـات تـدل عى إن هـذا الرجل مل يكن نبيًّا بـل كان عامًلا مثـل )ذو القرنن( 
الـكايف:ج1،ص210. و)آصف بن برخيا(. 

يف حـن نسـتفيد مـن روايـات أخـرى أّنـه كان نبيًّـا، وظاهر بعـض اآليـات يدل عى هـذا املعنـى، ألهنا 
ا  ُـَا َخْرً تقـول عـى لسـانه: )..َوَمـا َفَعْلُتـُه َعـْن َأْمـِري.. ( ويف مـكان أخـر قولـه: )َفَأَرْدَنـا َأن ُيْبِدهَلُـَا َرهبُّ

نْـُه(. ونسـتفيد مـن الروايـات أن اخلـر عّمـر طويًا. كـال الديـن للصـدوق:ص393. مِّ
األساطر املوضوعة:

إّن األسـاس يف قصـة موسـى واخلـر)Q( هـو مـا ُذكـر يف القـرآن الكريـم، ولكـن مع اآلسـف هناك 
أسـاطر كثـرة قيلـت حـول القصة وحـول رمزهيا )موسـى واخلر( حتـى أّن بعض اإلضافـات تعطي 
للقصـة طابًعـا خرافًيـا. وينبغـي أن نعرف أّن مصـر كثر من القصـص مل خيتلف عن مصر هـذه القصة، 
إذ مل تنـج قصـه مـن الوضـع والتحريف والتقّول.  مقياسـنا يف واقعيـة القصة هو أن نضع القـرآن كمعيار 
أمامنـا، وحتـى بالنسـبة لألحاديـث فإننـا نقبلها يف حـال كوهنا مطابقـة للقرآن، فـإذا كان هنـاك حديث 

ال يطابـق فسـنرفضه حتًا. 
علم موسى واخلر مقابل علم اهلل:

روي أن النبي)O( قال: ملا لقي موسى اخلر، جاء طر فألقى منقاره يف املاء. 
فقال اخلر ملوسى: تدري ما يقول هذا الطائر؟

قال: وما يقول؟
قال: يقول: )ما علمك وعلم موسى يف علم اهلل إالّ كا أخذ منقاري من املاء(.

ماذا عن الكنز؟
مـن األسـئلة التـي تثـار حول هـذه القصـة، هي عن ماهيـة الكنز ومـا كان؟ وملـاذا كان صاحب موسـى 

يـر عـى إخفائـه؟ وملـاذا قام الرجـل املؤمن، يعنـي أبا األيتـام بتجميع هـذا الكنـز وإخفائه؟
يرى بعض أن الكنز يرمز إىل يشء معنوي، قبل أن يكون له مفهوم مادي. 

إذ إّن هـذا الكنـز- طبًقـا لروايـات عديـدة تنقل من طرق السـنة والشـيعة- مل يكن سـوى لـوح منقوش 
عليـه جمموعه مـن احلكم. 

أّما ماهية هذه احلكم؟ فثمة كام كثر يف ذلك:
َداُر َفـَكاَن لُِغاَمْنِ  ـا اجْلِ  عـن صفـوان اجلال قال: سـألت أبا عبـد اهلل )Q( عن قول اهلل عـز وجل: )َوَأمَّ

َتـُه َكنٌز هَلَُا...(. َيتِيَمـْنِ يِف امْلَِدينَِة َوَكاَن حَتْ
فقـال)Q(: )أمـا إنـه مـا كان ذهبـا وال فضـة وإنـا كان أربع كلـات، ال إلـه إال أنـا، من أيقـن باملوت مل 
يضحـك سـنه، ومـن أيقن باحلسـاب مل يفرح قلبـه، ومن أيقـن بالقدر مل خيـش إال اهلل(. الـكايف:ج2،ص58.

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

ال للُعْجب ال للُغرور

كان الشـيخ األنصـاري )H( رغم مسـتواه العلمـي، يصغي متام اإلصغـاء إىل كّل من 
يسـأل ويناقـش ف أثناء الـدرس، حتـى إذا كان الناقش من أصغـر الطلبة.

قـال ذات اليـوم عى منر الـدرس: كنت أيام دراسـتي بخدمة رشيـف العلامء والوىل 
النراقـي والشـيخ عـيل بن الشـيخ )العروف بكاشـف الغطـاء( كنُت مغـرورًا بذهني 
وإدراكـي وذاكـريت، بحيـث كنت كلـام أتعمق ف التفكـر حول مسـألة علمية فأصل 
إىل رأي فيهـا ال أبايل برأي يقوله أسـاتذيت حول تلك السـألة ليس مـن باب االجتهاد 
وإنـام مـن بـاب العنـاد. ولكنـي اآلن وصلـت إىل قناعة بـرورة اإلصغـاء حتى إىل 
أقـل الطلبـة إىل أن ينتهـي كالمه ويوضح مراده، ألين حسـب جتربتي لعـيل أرجع عن 
 رأي قـد تبنّيُتـه فإنـه قـد يطـرح طالـب مبتـدىء فكـرة جديدة وهـي غائبة عـن بايل. 
عـن السـكوين، عـن أيب عبـد اهلل )Q( قال: )مـن التواضـع أن تـرىض بالجلس دون 
الجلـس وأن تسـلم عـى مـن تلقـى وأن تـرك الـراء وإن كنـت حمقـًا وأن ال حتب أن 

حتمـد عى التقـوى(. الـكاف للكلينـي:ج2،ص123.
وعـن أيب عبـد اهلل )Q(، قـال: قـال رسـول اهلل )O( ف حديـث: )قـال موسـى بن 
عمـران )Q( إلبليـس: أخرين بالذنب الـذي إذا أذنبه ابن آدم اسـتحوذت عليه قال: 
إذا أعجبتـه نفسـه، واسـتكثر عملـه، وصغـر ف عينـه ذنبه، وقـال: قـال اهلل عز وجل 
لـداود: يـا داود، بـر الذنبـن، وأنـذر الصديقن، قـال كيف أبـر الذنبـن، وأنذر 
الصديقـن؟ قـال: يـا داود، بر الذنبـن أين أقبـل التوبة وأعفـو عن الذنـب، وأنذر 
الصديقـن أن ال يعجبـوا بأعامهلـم، فإنه ليس عبد أنصبه للحسـاب إال هلك(. وسـائل 

الشيعة:ج1،ص99.



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

هذا هو حالنا
عـزم قـوم مـن أهل الثـراء يف باد الشـام عـى احلـج، فـأرادوا أن يصحبهم من يقـوم عـى خدمتهم، فأشـار البعض 

عليهـم برجـل خـدوم طبـاخ خفيف الظـل، مل حيـّج بعد. فعرضـوا عليه
أن يصحبهـم وخيدمهـم، فيصنـع طعامهـم ويقـي حوائجهـم، وتكـون أجرته هـي احلّج معهـم، فوافـق فرحًا عى 

ذلـك، وكان احلـج مـن أمانيه التـي حال بينـه وبينهـا الفقر.
بالعمـل جـادًا  اخلـادم  فيـه حجـرة تكـون مطبخـًا، وبـدأ  بيتـًا، وخصصـوا  اسـتأجروا  إىل مكـة  عندمـا وصلـوا 
أرض  أن   ) القاسـية  احلبـوب  هبـا  ُتـدق  آلـة  )وهـي  باهلـاون  يـدق  وهـو  يـوم  ذات  اخلـادم  فوجـئ  فرحـًا. 
الغرفـة ُتَطْبطِـُب وهتتـز وتوحـي بـأّن شـيئًا مدفونـًا يف قعرهـا. فدعتـه نفسـه أن يبحـث عـن امُلخبَّـأ فلعـل رزقـًا 
احلديـد. مـن  صغـر  صنـدوق  يف  الذهـب  مـن  كيـٌس  السـعيدة:  املفاجـأة  وكانـت  األرض،  جـوف  يف   ينتظـره 
التفـت يمنـة ويـرسة لئـا يكون أحد قـد اطلع عى الرزق املسـتور، وبعـد تفكـر رأى أن يعيده إىل مكانـه حتى يأذن 
القـوم بالرحيـل فيأخـذه معـه، وخيفيه عنهـم. وبدأ مع تلك السـاعة سـيل األفكار واألمـاين، ماذا يصنع هبـذا املال؟

وكيف سيوّدع أيام الفقر واحلاجة؟ وني يف غمرة ذلك أن هذا املال حرام عليه، يف بلد حرام ال حتل لقطته.
ملا آذنوا بالرحيل جعل كيس الذهب بن متاعه، وحلها عى مجله، وأحكم إخفاءها. 

وعندمـا وصلـوا منطقة قرب تبوك نزلـوا لرتاحوا، ونزل صاحبنا وبـدأ عمله املعتاد يف اخلدمـة والطبخ. وفجأة رَشَد 
 مجل اخلادم با حل، فتسارع القوم لرّده وكان أشّدهم يف ذلك صاحبه، ولكّن اجلمل فات عى اجلميع ومل يدركه أحد.
يف العـام الـذي يليه رغب آخرون مـن األثرياء احلّج، وسـألوا عّمن يرافقهـم، ويقوم بخدمتهـم، فأوصاهم األّولون 

بصاحبنـا ومدحـوه هلم، وأثنوا عـى عمله خرًا.
ويف طريقهـم للحـج، نزلـوا منـزالً قريبـًا مـن املنزل الـذي فقد فيـه صاحبنا مجلـه. وملا ذهب لقضـاء حاجته مـّر ببئر 

مهجـورة، فأطـّل فيهـا فوجـد يف قاعهـا أثر مجـل ميت، فنـزل واألمل حيـدوه أن يكون اجلمـُل مجَله.
 فوجـد مجلـه بالفعل ميتـًا، قد بليت عظامـه، وأما املتاع وكيـس الذهب فكانـت حالتها كا هي مل ينقـص منها يشء.

أخذ اخلادم الذهب وأخفاه، وعادت إليه أفراحه وأمانيه.
وسـكن مـع أصحابـه يف البيت نفسـه، واختذ من احلجـرة التي خصصت لـه مطبخـًا، ورأى أن يعيد املـال إىل مكانه، 

ريثـا ينتهي احلـج فيأخذه مـرة أخرى.
يف تلـك األيـام جـاء رجـل ِهنْدي، لعلـه صاحب البيـت، وطلب أن يأخذ شـيئًا من البيـت فأذنوا لـه، فدخل حجرة 
صاحبنـا، وقصـد إىل موضـع الصنـدوق فحفر ثم أخـرج الصنـدوق، وكان اخلادم ينظـر إليه وهو يف غايـة الذهول، 

فلـّا رآه قـد عثـر عليـه، وأخذه اسـتوقفه قائًا لـه: ما هذا الـذي أخذت؟ 
قال اهلندي: ذهٌب كنت خّبأته يف هذا املوضع من سنن، وقد احتجته اليوم فجئت آلخذه.

مل يتالـك صاحبنـا نفسـه أن قـال للهنـدي: وهـل تعلـم أن َماَلَك هـذا قد وصـل إىل أطراف باد الشـام، ثـم عاد إىل 
هـذه البقعة مل ينقـص منه يشء.

قـال اهلنـدي: واهلل لـو طـاف األرض كلهـا لعـاد إىل مكانـه، ومـا ضـاع منـه يشء ألين أزكيـه كل عـام، ال أتـرك من 
زكاتـه شـيئا، واسـتودعته ريب فمـن اسـتودع ربـه شـيئًا، فإنه سـيحفظه لـه بـإذن اهلل، وقد حفظـه اهلل يل..
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قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.



العدد )48( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ


