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ال�سدق ف�سيلة اأكد الإ�سالم على التحلي بها 
ملا لها من اأهمية يف �سري احلياة ال�سحيحة.

تعاىل:  قوله  الكرمي  القراآن  يف  جاء  فلذا 
لهم  �سدقهم  ال�سادقني  ينفع  ي��وم  {ه��ذا 
خالدين  الأن��ه��ار  حتتها  م��ن  جت��ري  جنات 

اأبدًا}.]املائدة:119[ فيها 
ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  عن  ورد  وق��د 
روايات كثرية وم�ستفي�سة يف هذا اخل�سو�ص، 
عليه  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  فعن 
فاإنُه منجاة«. ال�سدق  »اإلزموا  قال:  ال�سالم 

)اإكمال الدين:125(
اأّن��ه  ال�سالم  عليه  ال�سادق  الإم���ام  وع��ن 
قال: »ل تغرتوا ب�سالتهم ول ب�سيامهم فاإن 
لو  حتى  وال�سوم  بال�سالة  لهج  رمبا  الرجل 
اختربوهم عند �سدق  ولكن  ا�ستوح�ص  تركه 

احلديث واأداء الأمانة«.)الكايف:154/2(
اإىل  الداعي  يحتاج  �سفة  احلديث  و�سدق 
اهلل تعاىل يف اأقواله، والأمانة �سفة يحتاجها 
ملا  ال�سفتان  ولول هاتان  اأفعاله،  الداعي يف 

كان للداعي اأي تاأثري يف نفو�ص النا�ص ولهذا 
�سارت �سفة ال�سدق من اأ�سهر �سفات النبي 
الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم حتى لقب 
بال�سادق الأمني، ولذا مل يجد امل�سركون ما 
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  به  يتهمون 
قولهم  اإل  ال�����س��م��اء،  ع��ن  اأخ��ربه��م  عندما 
كذاب  يقولوا  اأن  ي�ستطيعوا  ومل  �ساحر،  باأنه 
باأنه  بينهم  ا�ستهر  ���ه  لأنَّ ذل��ك  م��ن  حا�ساه 

ال�سادق الأمني.
ا�ستهر  حم��م��د  ب��ن  جعفر  ول���ده  وك��ذل��ك 
بال�سادق لأنَّه المتداد الطبيعي للنبي �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم فهو داع اأي�سًا يدعو اإىل 
ما  ادع��ى  جعفر  بخالف  باحلق  رب��ه  �سبيل 
بال�سادق حترزًا من اخللط  فلقب  له،  لي�ص 
بعده  ياأتي  ال��ذي  ال��ك��ذاب  جعفر  وب��ني  بينه 

فيدعي ما لي�ص له ويفرتي على غريه.
العظمني  لهذين  ال�����س��ادق  لقب  ف�سار 
البيت  اه��ل  اأن  نعلم  اأّننا  مع  ربانية  حلكمة 

عليهم ال�سالم كلهم �سادقون.

الصادق لقب النورين
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ال�سهداء  �سيد  على  التي جرت  والرزايا  امل�سائب  اإّن 
عليه ال�سالم ل تقا�ص باأّي م�سيبة جرت على غريه، اإّل 
عليهما  فاطمة  والزهراء  املوؤمنني  اأم��ري  على  جرى  ما 

ال�سالم.
وخامت  الأن��ام  �سيد  على  جرت  التي  امل�سائب  كذلك 
بحق  فاإّنها  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الأنبياء 
م�سائب عظيمة ورزايا ل يتحّملها اإّل النبي الأكرم �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم.
وذلك لتو�سيح ما حتمله النبي الأكرم �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم من امل�سائب والرزايا.
ي�ستطيع حتّمل  واآله و�سلم  فمن غريه �سلى اهلل عليه 
الهجوم على دار روحه التي بني جنبيه؟ وكذلك من مثل 
اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم ي�سرب على ظلم الأعداء 

الذين جرت عداوتهم حتى على اجلنني يف بطن اأّمه؟
لأَِبي  ُقْلُت  َق��اَل:  اْلَها�ِسِميِّ  ِل  اْلَف�سْ ْبِن  اهلِل  َعْبِد  فَعْن 
اَر َيْوُم  َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم: َيا ْبَن َر�ُسوِل اهلِل َكْيَف �سَ
يَبٍة َوَغٍمّ َوُحْزٍن َوُبَكاٍء ُدوَن اْلَيْوِم الَِّذي  َعا�ُسوَراَء َيْوَم ُم�سِ
الَِّذي  َواْلَيْوِم  واآله  اهلِل �سلى اهلل عليه  َر�ُسوُل  ِفيِه  ُقِب�َص 
امْلُوؤِْمِننَي  اأَِم��رُي  ِفيِه  ُقِتَل  الَِّذي  َواْلَيْوِم  َفاِطَمُة  ِفيِه  َماَتْت 
مِّ َفَقاَل  �َسُن ِبال�سَّ عليه ال�سالم َواْلَيْوِم الَِّذي ُقِتَل ِفيِه احْلَ
يَبًة ِمْن َجِميِع  �َسنْيِ اأَْعَظُم ُم�سِ عليه ال�سالم: »اإِنَّ َيْوَم احْلُ
ِذيَن َكاُنوا اأَْكَرَم  َحاَب اْلِك�َساِء الَّ اِم َوَذِلَك اأَنَّ اأَ�سْ �َساِئِر الأَيَّ

ى َعْنُهُم  ا َم�سَ ْلِق َعَلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َكاُنوا َخْم�َسًة َفَلمَّ اخْلَ
َوَفاِطَمُة  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرُي  َبِقَي  واآله  عليه  اهلل  �سلى  ِبُي  النَّ
ا  ا�ِص َعَزاٌء َو�َسْلَوٌة َفَلمَّ �َسنْيُ َفَكاَن ِفيِهْم ِللنَّ �َسُن َواحْلُ َواحْلَ
�َسنْيِ  َواحْلُ �َسِن  َواحْلَ امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرِي  َكاَن يِف  َفاِطَمُة  ْت  َم�سَ
عليه  امْلُ��وؤِْم��ِن��نَي  ِم��رُي  اأَ ى  َم�سَ ا  َفَلمَّ َو�َسْلَوٌة  َع��َزاٌء  ا�ِص  ِللنَّ
َو�َسْلَوٌة  َعَزاٌء  �َسنْيِ  َواحْلُ �َسِن  احْلَ يِف  ا�ِص  ِللنَّ َكاَن  ال�سالم 
�َسنْيِ َعَزاٌء َو�َسْلَوٌة  ا�ِص يِف احْلُ �َسُن َكاَن ِللنَّ ى احْلَ ا َم�سَ َفَلمَّ
اْلِك�َساِء  َحاِب  اأَ�سْ ِمْن  َبِقَي  َيُكْن  مَلْ  �َسنْيُ  احْلُ ُقِتَل  ا  َفَلمَّ
َكَذَهاِب  َذَهاُبُه  َفَكاَن  َو�َسْلَوٌة  َعَزاٌء  َبْعَدُه  ِفيِه  ا�ِص  ِللنَّ اأََحٌد 
اَر َيْوُمُه  َجِميِعِهْم َكَما َكاَن َبَقاوؤُُه َكَبَقاِء َجِميِعِهْم َفِلَذِلَك �سَ

يَبًة«.)و�سائل ال�سيعة:503/14( اِم ُم�سِ اأَْعَظَم الأَيَّ
اإّن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم ين�ص على اأّن وجود 
الك�ساء  اأ�سحاب  كوجود  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد 
فهذه  الدنيا.  رحلوا عن هذه  قد  كانوا  واإن  كلهم، حتى 

خ�سو�سية لالإمام احل�سني عليه ال�سالم.
اإذا قراأنا �سرية الإمام احل�سني عليه ال�سالم وفّكرنا 
يف امل�سائب التي وقعت يف طريقه �سلوات اهلل و�سالمه 
واأمري  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وجود  نرى  عليه 
واحل�سن  ال�سالم  عليهما  ال��زه��راء  وفاطمة  املوؤمنني 
ي�سريون  احل�سني  الإمام  مع  عليه  و�سالمه  اهلل  �سلوات 
يف املنهج نف�سه، اإّل اأّنه قد تختلف الو�سائل والطرق يف 

حت�سيل الهدف.

عـــظـــمـــة 
املــ�ــشــائــب 
احل�شينية
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امل�سائب  حتّمل  على  حت��ّث  كثرية  رواي���ات  وهناك 
يف طريق الإمام احل�سني عليه ال�سالم، وقد وردت يف 

كتاب كامل الزيارات بتفا�سيلها نذكر منها:
اأَِب��ي  َع��ْن  �َسامِلٍ  ْب��ُن  ِه�َساُم  َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  ��مِّ  الأَ���سَ َع��ِن 
اأََتاُه َرُجٌل  َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم يِف َحِديٍث َطِويٍل َقاَل: 
َفَقاَل َلُه: َيا ْبَن َر�ُسوِل اهلِل َهْل ُيَزاُر َواِلُدَك؟ َقاَل: َفَقاَل 
لَّى ِعْنَدُه«، َوَقاَل عليه ال�سالم:  عليه ال�سالم: »َنَعْم َوُي�سَ
ُم َعَلْيِه«، َقاَل: َفَما مِلَْن اأََتاُه؟ َقاَل  لَّى َخْلَفُه َوَل ُيَتَقدَّ »ُي�سَ
مِلَْن  َفَما  َقاَل:  ِبِه«،  َي��اأْمَتُّ  َكاَن  اإِْن  ُة  نَّ »اجْلَ ال�سالم:  عليه 
َي��ْوَم  �ْسَرُة  »احْلَ ال�سالم:  عليه  َق��اَل  َعْنُه؟  َرْغَبًة  َتَرَكُه 
�ْسَرِة«، َقاَل: َفَما مِلَْن اأََقاَم ِعْنَدُه؟ َقاَل عليه ال�سالم:  احْلَ
»ُكلُّ َيْوٍم ِباأَْلِف �َسْهٍر«، َقاَل: َفَما ِلْلُمْنِفِق يِف ُخُروِجِه اإَِلْيِه 
َوامْلُْنِفِق ِعْنَدُه؟ َقاَل عليه ال�سالم: »ِدْرَهٌم ِباأَْلِف ِدْرَهٍم«، 
َقاَل  اإَِلْيِه«،  �َسَفِرِه  يِف  َماَت  مِلَْن  »َفَما  ال�سالم:  عليه  َقاَل 
ُنوِط َواْلِك�ْسَوِة  ُعُه امْلَاَلِئَكُة َوَتاأِْتيِه ِباحْلَ عليه ال�سالم: »ُت�َسيِّ
اأَْكَفاِنِه  َفْوَق  ُنُه  َوُتَكفِّ َن  ُكفِّ اإِْذ  َعَلْيِه  لِّي  َوُت�سَ ِة  نَّ اجْلَ ِمَن 
َر  وَّ َت�سَ َحتَّى  الأَْر���صَ  َوَتْدَفُع  َتُه  حَتْ ْيَحاَن  الرَّ َلُه  َوَتْفُر�ُص 
ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َم�ِسرَيَة َثاَلَثِة اأَْمَياٍل َوِمْن َخْلِفِه ِمْثَل َذِلَك 
َلُه  َوُيْفَتُح  َذِلَك  ِمْثَل  ِرْجَلْيِه  َوِعْنَد  َذِلَك  ِمْثَل  َراأْ�ِسِه  َوِعْنَد 
ِه َوَيْدُخُل َعَلْيِه ُروُحَها َوَرْيَحاُنَها  ِة اإِىَل َقرْبِ نَّ َباٌب ِمَن اجْلَ
َقاَل  ِعْنَدُه؟  لَّى  �سَ مِلَْن  َفَما  ُقْلُت:  اَعُة«،  ال�سَّ َتُقوَم  َحتَّى 
اهلَل  َي�ْساأَِل  مَلْ  َرْكَعَتنْيِ  ِعْنَدُه  لَّى  �سَ »َمْن  ال�سالم:  عليه 

ِمْن  اْغَت�َسَل  مِلَِن  َفَما  ُقْلُت:  اُه«،  اإِيَّ اأَْعَطاُه  اإِلَّ  �َسْيئًا  َتَعاىَل 
اْغَت�َسَل  »اإَِذا  ال�سالم:  عليه  َقاَل  اأََت��اُه؟  ُثمَّ  اْلُفَراِت  َماِء 
ِمْن َماِء اْلُفَراِت َوُهَو ُيِريُدُه َت�َساَقَطْت َعْنُه َخَطاَياُه َكَيْوم 
َيْخُرْج  َومَلْ  اإَِلْيِه  َز  ُيَجهِّ مِلَْن  َفَما  ُقْلُت:  َقاَل:  ُه«،  اأُمُّ َوَلَدْتُه 
يِبهِ [؟ َقاَل عليه ال�سالم: »ُيْعِطيِه  يُبُه ]ِلِقلَِّة َن�سِ َلَعلَُّه ُت�سِ
َوُيْخِلُف  �َسَناِت  احْلَ ِمَن  اأُُحٍد  ِمْثَل  اأَْنَفَقُه  ِدْرَهٍم  ِبُكلِّ  اهلُل 
ا  ِمَّ اْلَباَلِء  ِمَن  َعْنُه  َرُف  َوُي�سْ اأَْنَفَقُه  َما  َعاَف  اأَ�سْ َعَلْيِه 
َقاَل:  َماِلِه«.  يِف  َوُيْحَفُظ  َعْنُه  َوُيْدَفُع  يَبُه  ِلُي�سِ َنَزَل  َقْد 
َقاَل  َفَقَتَلُه؟  �ُسْلَطاٌن  َعَلْيِه  َجاَر  ِعْنَدهُ   ُقِتلَ   مِلَنْ   َفَما  ُقْلُت: 
ُكلُّ  ِبَها  َل��ُه  ُيْغَفُر  َدِم��ِه  ِم��ْن  َقْطَرٍة  ُل  »اأَوَّ ال�سالم:  عليه 
َحتَّى  امْلَاَلِئَكُة  ِمْنَها  ُخِلَق  ِتي  الَّ ِطيَنُتُه  َوُتْغ�َسُل  َخِطيَئٍة 
َعْنَها  َوَيْذَهُب  ونَ   امْلُْخَل�سُ الأَْنِبَياُء  ِت  َخَل�سَ َكَما  َتْخُل�َص 
َما َكاَن َخاَلَطَها ِمْن اأَْجَنا�ِص ِطنِي اأَْهِل اْلُكْفِر َوُيْغ�َسُل َقْلُبُه 
َل�ٌص ِمْن  الأُ اإِمَيانًا َفَيْلَقى اهلَل َوُهَو ُمْ ْدُرُه َومُيْ َوُي�ْسَرُح �سَ
يِف  �َسَفاَعٌة  َلُه  َوُيْكَتُب  َواْلُقُلوُب  الأَْب��َداُن  ُتَخاِلُطُه  َما  ُكلِّ 
اَلَة َعَلْيِه امْلَاَلِئَكُة  ْخَواِنِه َوَتَوىلَّ ال�سَّ ْلٍف ِمْن اإِ اأَْهِل َبْيِتِه َواأَ
ِمَن  َوَحُنوِطِه  ِبَكَفِنِه  َوُي��وؤَْت��ى  امْلَ��ْوِت  َوَمَلِك  ِئيَل  َجرْبَ َمَع 
ِه  َقرْبِ يِف  اِبيُح  َم�سَ َلُه  ُع  َوُيو�سَ َعَلْيِه  ُه  َقرْبُ ُع  َوُيَو�سَّ ِة  نَّ اجْلَ
ِمَن  َرِف  ِبالطُّ امْلَاَلِئَكُة  َوَتاأِْتيِه  ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  َباٌب  َلُه  َوُيْفَتُح 
ِة َوُيْرَفُع َبْعَد َثَماِنَيَة َع�َسَر َيْومًا اإِىَل َحِظرَيِة اْلُقْد�ِص  نَّ اجْلَ
ْفَخُة الَِّتي  يَبُه النَّ َفاَل َيَزاُل ِفيَها َمَع اأَْوِلَياِء اهلِل َحتَّى ُت�سِ
ِه  اِنَيُة َوَخَرَج ِمْن َقرْبِ ْفَخُة الثَّ َل ُتْبِقي �َسْيئًا َفاإَِذا َكاَنِت النَّ
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واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوَل  اِفُحُه  ُي�سَ َمْن  ُل  وَّ اأَ َك��اَن 
ُروَنُه َوَيُقوُلوَن  َياَء َوُيَب�سِّ َواأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�سالم َوالأَْو�سِ
ْو�ِص َفَي�ْسَرُب ِمْنُه َوَي�ْسِقي َمْن  َلُه اْلَزْمَنا َوُيِقيُموَنُه َعَلى احْلَ
اإِْتَياِنِه؟ َقاَل عليه ال�سالم:  مِلَْن ُحِب�َص يِف  «، ُقْلُت: َفَما  اأََحبَّ
َفاإِْن  اْلِقَياَمِة  َي��ْوِم  اإِىَل  َفْرَحٌة  َوَيْغَتمَّ  ُيْحَب�ُص  َي��ْوٍم  ِبُكلِّ  »َلُه 
َح��ْوَراُء  ْرَبٍة  �سَ ِبُكلِّ  َلُه  َكاَن  اإِْتَياِنِه  يِف  ْب�ِص  احْلَ َبْعَد  ِرَب  �سُ
ِبَها  َحى  َومُيْ َح�َسَنٍة  اأَْلِف  اأَْلُف  َبَدِنِه  َعَلى  َيْدُخُل  َوَجٍع  َوِبُكلِّ 
َوَيُكوُن  َدَرَجٍة  اأَْلِف  اأَْلُف  ِبَها  َلُه  َوُيْرَفُع  َئٍة  اأَْلِف �َسيِّ اأَْلُف  َعْنُه 
ِثي َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َحتَّى َيْفُرَغ ِمَن  دِّ ِمْن حُمَ
ْحَبْبَت  اِفُحُه َحَمَلُة اْلَعْر�ِص َوُيَقاُل َلُه �َسْل َما اأَ �َساِب َفُي�سَ احْلِ
ُيْحَت�َسُب  َوَل  �َسْيٍء  َعْن  ُي�ْساأَُل  َفاَل  ِلْلِح�َساِب  اِرُبُه  �سَ َوُيوؤَْتى 
َيْحُبوُه  َمَلٍك  ىَل  اإِ ِبِه  ُيْنَتَهى  َحتَّى  ُبَعْيِه  ِب�سَ َخُذ  َوُيوؤْ ِب�َسْيٍء 
ُع  َوُيو�سَ اْلِغ�ْسِلنِي  ِمَن  َو�َسْرَبٍة  ِميِم  احْلَ ِمَن  ِب�َسْرَبٍة  َوُيْتِحُفُه 
َمْت َيَداَك  ا َقدَّ اِر َفُيَقاُل َلُه ُذْق مِبَ َعَلى ِمَثاٍل ]َمَقالٍ [ يِف النَّ
َرْبَتُه �َسَببًا اإِىَل َوْفِد اهلِل َوَوْفِد  ِفيَما اآَتْيَت اإِىَل َهَذا الَِّذي �سَ
َم َوُيَقاُل َلُه اْنُظْر اإِىَل  ىَل َباِب َجَهنَّ ُروِب اإِ ِتي ِبامْلَ�سْ َر�ُسوِلِه َوَياأْ
ْدَرَك َوَقِد اْقُت�صَّ  ىَل َما َقْد َلِقَي َفَهْل �َسَفْيُت �سَ اِرِبَك َواإِ �سَ
َر�ُسوِلِه  َوِلُوْلِد  ِل  َر  اْنَت�سَ الَِّذي  ْمُد هلِل  احْلَ َفَيُقوُل  ِمْنُه  َلَك 

ِمْنُه«.)كامل الزيارات:125-123(
    درو�س من احلديث

العبا�سي  املتوكل وهارون  اأمثال  لقد عمد حكام اجلور 
مّم، غ�سبوا اخلالفة بغري حّق واّدعوا لقب اأمري املوؤمنني 
عليه  طالب  اأب��ي  ب��ن  علي  ب��الإم��ام  اخل��ا���ص  اللقب  وه��و 
ال�سالم بكل اإمكانياتهم وطاقاتهم ملنع ال�سعائر احل�سينية 

وحماربتها بكل الأ�سكال املتاحة.
اجلور  وحكام  العبا�ص  وبني  اأمية  بني  اأحفاد  هم  وها 
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بيت  اأهل  ظلموا  الذين 
تعظيم  يف  ال�����س��الم  عليهم  الأط���ه���ار  الأئ��م��ة  وح���ارب���وا 
اهلل  �سعائر  اإحياء  يف  �سيعتهم  يحاربون  هم  �سعائرهم، 

تعاىل.
الوح�سية  بتلك  عا�سوراء  ماأ�ساة  اأمية  بنو  ارتكب  وقد 

احل��ّق  خ��ط  ويبّعد  الأم���ة  رق���اب  على  اأج��الف��ه��م  ليتاآمر 
والعدالة املتمّثل بخط اأهل البيت عليهم ال�سالم والق�ساء 

عليه ب�سكل نهائي.
اأمية مل يكن لهم  اإّن بني  اإذا قلنا:  ول جنايف احلقيقة 
اأن يظلموا اأكرث من الظلم الذي قاموا به حيث جاوزوا كل 

احلدود واملقايي�ص يف ظلمهم 
لأهل البيت عليهم ال�سالم يف 
ر�سول  اأّن  ولو  عا�سوراء،  يوم 
واآل���ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل 
عرتته  بظلم  اأو�ساهم  و�سلم 
واجلور عليهم بدل مودتهم ملا 
على  �سيء  اإ�سافة  ا�ستطاعوا 

ما اقرتفوه.
ف����ق����د ������س�����ّرح الإم��������ام 
اأّن  ال�سالم  عليه  ال�����س��ادق 
ط��ري��ق  يف  ي�����س��ج��ن  ال������ذي 
الإم����������ام احل�������س���ني ع��ل��ي��ه 
فرحة  يوم  كل  له يف  ال�سالم 
اإذا  اأّم���ا  القيامة،  ي��وم  اإىل 
له  �سربة  لكل  ف���اإّن  ���س��رب 

جزياًل. واأجرًا  مقامًا 
ول �سّك اأّن لهذه ال�سعاب 
ي�سفع  فمن  مراتب،  واملحن 
ال�����س��ه��داء  ���س��ي��د  يف ط��ري��ق 
�سفعات  اأربعة  ال�سالم  عليه 
اأكرث  الإل��ه��ي  وقربه  منزلته 

الطريق ثالث �سفعات وهكذا. ّمن ي�سفع يف هذا 
من  ال�سالم  عليه  ال�سادق  الإم��ام  اأّن  لالنتباه  امللفت 
اأّن الذي ي�سجن  بعد )ال�سرب( عرّب ب�)الوجع( ما يعني 
ال�سالم قد ل يقت�سر ما  الإم��ام احل�سني عليه  يف طريق 
واآث��ار  تبعات  هناك  تكون  بل  ال�سرب،  على  له  يتعّر�ص 
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شعبة الدراسات والبحوث/

عن مصادره بترصف

اأخرى.
وث��واب��ًا  اأج���رًا  ال�سالم  عليه  الإم���ام  ي��ع��نّي  وه��ن��ا 
يتعّر�ص  التي  والوجع  الأمل  من  حالة  لكل  خا�سًا 
فقال  ال�����س��الم  عليه  احل�����س��ني  الإم����ام  حم��ب��ي  ل��ه��ا 
وخرج  الثانية  النفحة  كانت  »ف��اإذا  ال�سالم:  عليه 
ي�سافحه  من  اأول  كان  قربه  من 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
و���س��ل��م واأم������ري امل���وؤم���ن���ني ع��ل��ي��ه 
ترى  يا  فهل  والأو�سياء«،  ال�سالم 
من  واأ���س��م��ى  اأرف���ع  منزلة  ه��ن��اك 

ذلك؟!
واإ�شـــعاد  ال�شـــعائر      تعظيـــم 

ال�شـــالم الزهـــراء عليها  قلب 
وم����ن ���س��م��ن م���ا ق��ال��ه الإم����ام 
ال�سادق عليه ال�سالم لأبي ب�سري: 
ُي�ْسِعُد  ِفيَمنْ   َتُكوَن  اأَْن  بُّ  »...اأََما حُتِ
ال�سالم...«.)كامل  عليها  َفاِطَمَة 

الزيارات:83(
م�سوؤولية  هناك  اأّن  يظهر  ومنه 
اجلميع  ع��ات��ق  ع��ل��ى  ت��ق��ع  عظيمة 
اإقامة  يف  الفّعالة  امل�ساركة  وه��ي 
ال�سعائر واملاآمت احل�سينية واإحيائها 
بها،  التفريط  وعدم  الأ�سكال  بكل 
قلب  على  ال�سرور  تدخل  اإّن��ه��ا  اإذ 

ال�سيدة الزهراء عليها ال�سالم.
الق�سّية  خدمة  اأّن  امل��وؤّك��د  وم��ن 
كل  قلوب  على  والغبطة  ال�����س��رور  تدخل  احل�سينية 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  من  ع�سر  الأرب��ع��ة  املع�سومني 

عليه واآله و�سلم اإىل الإمام املهدي عليه ال�سالم.
    رمز م�شائب �شيد ال�شهداء عليه ال�شالم

رمز  هو  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الأك��رم  النبي 

اأول  باعباره  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم��ام  م�سائب 
ول��ده  على  �ستجري  التي  امل�سائب  بهذه  اأخ��رب  م��ن 
وقد  ال�سالم،  عليهام  علي  بن  احل�سني  كبده  وفلذة 
اأخربه جربئيل عليه ال�سالم عن اهلل تبارك وتعاىل.
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأّن  �سّك  ل  فمما 
و�سلم هو اأّول من بكى على احل�سني عليه ال�سالم من 
اأهل البيت �سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني، فهو 
�ساحب العزاء وهو املفجوع الأول بولده وريحانته من 
اهلل  �سلى  قوله  يف  يتجلى  رمبا  املعنى  وه��ذا  الدنيا، 
عليه واآله و�سلم: ما اأوذي نبي مثل ما اأوذيت.)ال�سرية 
ال��ع��ام��ل��ي:150/2( مرت�سى  جعفر  لل�سيد  النبوية 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ق��ول  منى  جتلى  وق��د 
اهلل  ر�سوان  الر�سي  ال�سريف  �سعر  يف  وا�سحًا  و�سلم 
تعاىل عليه وهو ي�سور حال الإمام احل�سني ومقتله يف 
فيقول: الظاملني  باأيدي  و�سوقهم  عياله  و�سبي  كربالء 

ع��اي��ن��ت��ه��م  ل�����و  اهلل  ر������س�����ول  ي�����ا 
وه��������م م������ا ب������ني ق����ت����ل����ى و����س���ب���ا

م����ن رم���ي�������ص مي���ن���ع ال���ظ���ل وم���ن 
ع���اط�������ص ي�����س��ق��ى ان���اب���ي���ب ال��ق��ن��ا

على ال�����س��ري  اذى  ي�����س��ك��و  م��ت��ع��ب 
���ِم، َم�������ُزوِل امَل��َط��ا َن���ق���ِب امَل���ن�������سِ

ي��ا  اهلل  ل����ر�����س����ول  ه�������ذا  ل���ي�������ص 
ام������ة ال���ط���غ���ي���ان وال����ب����غ����ي ج���زا

يف  اهلل  ب�����ر������س�����ول  ه�����ات�����ف�����ات 
��ْع��ِي، َوَع������رَثاِت اخُل��َط��ى ُب��َه��ِر ال�����سّ

َب����ْع����َدُه  َي���ْح���َي���ا   ِ اهللَّ �����وُل  َر������سُ َل�����ْو 
ق�����ع�����د ال�������ي�������وم ع����ل����ي����ه ل���ل���ع���زا

)بحار الأنوار:209/45(
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مـــــن و�ـــشـــيـــة الإمــــــــام 
الــر�ــشــا عــلــيــه الــ�ــشــالم
ــني ــ ــ لــــــلــــــمــــــ�ــــــشــــــلــــــم

الإمام  الأئمة الثني ع�سر  الثامن من  الإمام  نتذّكر  عندما 
مالأ  الذي  عليه،  و�سالمه  اهلل  �سلوات  الر�سا  مو�سى  بن  علي 
نحتاج  وحركة،  وزهادًة  وخلقًا  وروحًا  علمًا  الإ�سالمي  العامل 
من  الأخ��ذ  وكذلك  العطرة  �سريته  يف  والتدبري  التفكري  اإىل 

و�ساياه وكلماته لنعترب بها.
ويرّد  كالمنا  وي�سمع  يرانا  عليه  و�سالمه  اهلل  �سلوات  فاإّنه 
اأّنه غاب  �سالمنا لكن قد حجب عّنا �سمعه وكالمه، ف�سحيح 
املباركة،  و�سريته  وو�ساياه  بعلمه  يغب  مل  لكنه  بج�سده  عنا 
اأعطى للب�سرية طريقة ال�سلوك مع وجود املعّوقات وعدم  وقد 
كّلف  مهما  الإلهية،  لل�سريعة  الأ�سا�سية  املبادئ  عن  التنازل 
العظيم  عبد  لل�سيد  ال�سالم  عليه  و�ساياه  بع�ص  ففي  الأم��ر. 
احل�سني - وهو من اأولد الإمام احل�سن �سلوات اهلل و�سالمه 
عليهما، ومقامه يزار يف طهران وهو من العلماء الأعاظم يف 
زمانه وكان الأئمة �سلوات اهلل و�سالمه عليهم يقّدرونه، وكان 
ملتزمًا باإمامة الأئمة - قد اأر�سل معه ر�سالة اإىل اأوليائه، فهي 

متتد مع الزمن.
زمان  كل  يف  �سيعته  يخاطب  ال�سالم  عليه  الر�سا  فالإمام 
الأخ��الق��ي  ال��واق��ع  بكل  تت�سل  ال��و���س��اي��ا  ه��ذه  لأّن  وم��ك��ان، 
من  ولأّن��ه��ا  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأه��ل  لأت��ب��اع  والجتماعي 

الوحي الإلهي، فقال عليه ال�سالم له:
َل  اأَْن  َلُهْم  َوُقْل  اَلَم،  ال�سَّ اأَْوِلَياِئَي  ي  َعنِّ اأَْبِلْغ  اْلَعِظيِم  َعْبَد  »َيا 
يِف  ْدِق  ِبال�سِّ َوُمْرُهْم  �َسِبياًل،  اأَْنُف�ِسِهْم  َعَلى  ْيَطاِن  ِلل�سَّ َيْجَعُلوا 
ِفيَما  َداِل  اجْلِ َوَتْرِك  ُكوِت  ِبال�سُّ َوُمْرُهْم  الأََماَنِة،  َواأََداِء  ِديِث  احْلَ

نَّ َذِلَك ُقْرَبٌة  ِهْم َعَلى َبْع�ٍص َوامْلَُزاَوَرِة، َفاإِ َل َيْعِنيِهْم، َواإِْقَباِل َبْع�سِ
اآَلْيُت  َفاإِنِّ  َبْع�سًا،  ِهْم  َبْع�سِ ِبَتْمِزيِق  اأَْنُف�َسُهْم  َي�ْسِغُلوا  َوَل  اإَِلَّ 
اأَْوِلَياِئي َدَعْوُت  َوِلّيًا ِمْن  �ْسَخَط  َواأَ َفَعَل َذِلَك  ُه َمْن  اإِنَّ َنْف�ِسي  َعَلى 
مِنَ  اآلخِرَةِ  }فِي  َوَكاَن  اْلَعَذاِب  اأَ�َسدَّ  ْنَيا  الدُّ يِف  َبُه  ِلُيَعذِّ اهلَل 
اَوَز َعْن  ْفُهْم اأَنَّ اهلَل َقْد َغَفَر مِلُْح�ِسِنِهْم َوجَتَ الْخاسِِرينَ{ َوَعرِّ
َمَر  اأَ�سْ اأَْو  ْوِلَياِئي  اأَ ِمْن  َوِلّيًا  اآَذى  ْو  اأَ ِبِه  اأَ�ْسَرَك  َمْن  اإِلَّ  ُم�ِسيِئِهْم، 
نَّ اهلَل َل َيْغِفُر َلُه َحتَّى َيْرِجَع َعْنُه، َفاإِْن َرَجَع َواإِلَّ َنَزَع  َلُه �ُسوءًا َفاإِ
يٌب يِف  ُروَح الإِمَياِن َعْن َقْلِبِه َوَخَرَج َعْن َوَلَيِتي، َومَلْ َيُكْن َلُه َن�سِ

َوَلَيِتَنا َواأَُعوُذ ِباهلِل ِمْن َذِلَك«.)الخت�سا�ص:247(
قوانينا  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  تعاىل  تبارك  اهلل  جعل  لقد 
وليكملوا  ال�سحيح  ب��الجت��اه  �سوئها  على  لي�سريوا  للب�سر، 

م�سريتهم اإىل الهدف الذي خلقوا من اأجه.
وعليك   � ال�سالم  اأوليائي  عني  اأبلغ  ال�سالم:  عليه  وق��ال 
يعرفوا  اأن   � الر�سا  احل�سن  اأبا  يا  ومولنا  �سيدنا  يا  ال�سالم 
يعملوا على  واأن  واألعيبه  وو�ساو�سه وحيله  ال�سيطان  خطوات 
التي  النوافذ  كل  فيغلقوا  امللي  �سلوكهم  يف  كله  ذلك  تفادي 
اأن  التي ميكن  الطرق  وي�سدوا كل  اإليهم  ينفذ منها  اأن  ميكن 

لهم من خاللها. ياأتي 
وقال عليه ال�سالم: ل جتعلوا له �سلطًة عليكم، واأغلقوا كل 
طريق له اإىل عقولكم وقلوبكم � ومرهم بال�سدق يف احلديث 
على  �ساروا  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  فاإن  �سادقني،  كونوا   �

خط جدهم ال�سادق الأمني � واأداء الأمانة.
واأداء الأمانة لأّن اهلل ياأمرنا اأن نوؤدي الأمانات اإىل اأهلها 
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شعبة الدراسات والبحوث/ 

عن مصادره بترصف

اأداء  لأّن  امل�سلمني  من  اأو  الكافرين  من  اأهلها  ك��ان  �سواء 
كانت  �سواء  املجتمع  ت��وازن  على  حتافظ  التي  هي  الأمانة 

اأمانة ماٍل. اأو  اأمانة م�سوؤولية  اأو  �سٍر  اأمانة 
يف  اجل��دال  وترك  بال�سكوت  ومرهم  ال�سالم:  عليه  وقال 
ما ل يعنيهم واإقبال بع�سهم على بع�ص. فاملراد من ال�سكوت 
الغباء  �سمت  ل  ليكفر  الإن�سان  به  ينطلق  الذي  ال�سمت  هنا 
بل �سمت الفكر لأّن الإن�سان اإذا مل يعِط نف�سه فر�سة لل�سمت 

وال�سكوت فاإنه قد ل يجد فر�سة للتفكري ال�سحيح.
املرء  يدخل  فعندما   - اجلدال  وترك  ال�سالم:  عليه  وقال 
ومنهجًا،  فكرًا  الآخر  مع  فيه  يختلف  ما  اأمٍر  حول  جدال  يف 
فعليه اأن يفّكر اأّن هذا اجلدال هل هو من الأمور التي تت�سل 
عقيدة  اأن  باعتبار  ل،  اأم  للعقيدة  الأ�سا�سية  باخلطوط 
الإن�سان هي م�سوؤولية فكره الذي �سيحا�سب املرء ب�سببه يوم 
احل�ساب، فاإن مل يكن للجدال لقة بالعقيدة ول بال�سريعة ول 
مب�سوؤولية الفرد اأمام اهلل، يكون هذا اجلدال مبثابة طواحني 

الهواء التي تطحن وتطحن ويبقى الهواء هواًء.
ب��اأن   - بع�ص  على  بع�سهم  واإق��ب��ال  ال�����س��الم:  عليه  وق��ال 
وبقلبه  الن�سيحة  ليعطي  بعقله  امل��وؤم��ن  على  امل��وؤم��ن  يقبل 
ليطي املحبة وبحياته ليعطي الطاقة - واملزاورة - باأن زور 

بع�سهم بع�سًا لأن ذلك يوحّد ال�سف ويقوي املوقف.
بع�سًا  بع�سهم  اأنف�سهم  ي�سغلوا  ول  ال�سالم:  عليه  وق��ال 
متزيق  على  عمل  ب��اأن   - ذل��ك  فعل  من  اأن��ه  على  اآليت  ف��اإن 
وليًا  واأ�سخط   - اعتبار  اأي  حتت  والإميان  الإ�سالمي  الواقع 

وبغيبته  فيه  لي�ص  اتهامه مبا  اأو  اإليه  بالإ�ساءة   - اأوليائي  من 
وت�سويه �سورته واإ�سقاط موقه - دعوت اهلل ليعذبه يف الدنيا 

اأ�سد العذاب وكان يف الآخرة من اخلا�سرين.
وهذه م�ساألة بحاجة اإىل تاأمل فلو دعا عليك �سخ�ص عادي 
اأخذت  يقول  ال�سالم  عليه  الر�سا  الإم��ام  ولكن  هنّي  فالأمر 
عهدًا اأمام اهلل على نف�سي اأنهم اإذا فعلوا ذلك ودمروا واقعع 
اأدعو  اأن  واحلقد  والبغ�ساء  بالتفرقة  ومتمعهم  املوؤمنني 
عليهم باأن يعذبهم اهلل اأ�سد العذاب.. وبذلك فعلى من لديه 
اأو  معني  فئوي  و�سع  اأو  �سخ�سية  م�سكلة  اأو  نف�سية  اأمرا�ص 
الإمام  يزور  اأن  اأن يعرف حاله قبل  حتى و�سع عائلي خا�ص 

الر�سا عليه ال�سالم اأو من يرت�سيه من اأوليائه.
 - ملح�سنهم  غفر  قد  اهلل  اأن  وعرفهم  ال�سالم:  عليه  وقال 
الأ�سيل  اخلط  وقاعدة  الإ�سالم  قاعدة  من  ينطلقون  عندما 
اأو  به  اأ�سرك  اإّل من  الولية - وجتاوز عن م�سيئهم  وهو خط 
له  يغفر  ل  اهلل  فاإن  �سوءًا  له  اأ�سر  اأو  اأوليائي  من  وليًا  اآذى 
حتى يرجع عنه - اأي عندما تعود القلوب مفتوحة على املحبة 
ويخرج  عنه،  الإمي��ان  روح  اهلل  فينزع  واإل  البع�ص  لعب�سهم 
من ولية اأهل البيت عليهم ال�سالم ومل يكن له ن�سيب فيها، 

ن�ستجري باهلل من ذلك.
باب  ومن  فالبع�ص  واقعنا  عن  �سورة  تعطينا  م�ساألة  وهذه 
الر�سا  الإمام  منه  يحذر  فيما  يدخل  الذات  حب  اأو  التربير 

عليه ال�سالم ونعوذ باهلل العلي العظيم من ذلك.
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    الإمام علي نف�س 
النبي �شل�ات اهلل و�شالمه عليهما

وهذا  القراآن،  حقيقة  عني  ال�سالم  عليهم  الأئمة  اإن 
معنى عدم افرتاق القراآن عن العرتة، اأي عدم افرتاق 
حقيقة القراآن التكوينية وهو الكتاب املكنون وهو الروح 
الأ عظم عن ذوات العرتة املطّهرة، بل هو اأحد اأرواحهم 

الذي ي�سّددهم.
منزلة  ال�سال م  عليه  علّي  نف�ص  تنزيل  معنى  وهذا 
}َفُقْل  تعاىل:  واآله يف قوله  النبي �سلى اهلل عليه  نف�ص 
وََأنُْفسَنَا  وَنِسَاءَُكمْ  وَنِسَاءَنَا  وََأبْنَاءَُكمْ  َأبْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَاَلوْا 
الروح  الذي هو  الأ مري  والروح  ل   وََأنُْفسَُكمْ{، كيف 
املبني  الكتاب  وهو  القراآن  حقيقة  هو  والذي  الأ عظم 
واأُوحي  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  قلب  على  ُنّزل  الذي 
اإليه قد ورثه الو�سّي ويتنّزل عليه وعلى ذّريته الأ و�سياء 

عليهم ال�سال م.
اهلل  عبد  اأبا  )�ساألت  قال:  ب�سري  اأبي  �سحيح  ففي 
عليه ال�سال م عن قول اهلل تبارك وتعاىل: }وََكَذلِكَ 
مَا  تَدِْري  ُكنْتَ  مَا  َأمِْرنَا  مِنْ  رُوحًا  إَِليْكَ  َأوْحَيْنَا 
عّز  اهلل  خلق  من  »خلق  قال:  اإل مِيَانُ{  وَال َ  الْكَِتابُ 
اهلل  ر�سول  مع  كان  وميكائيل  جربئيل  من  اأعظم  وجّل 
الأ ئّمة من  مع  وهو  وي�سدده  يخربه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

بعده«(.
اأبا عبد اهلل عليه  اأبي حمزة قال: )�ساألت  ويف رواية 
اأفواه  من  العامل  يتعّلمه  علم  اأهو  العلم،  عن  ال�سال م 
منه؟  فتعلمون  تقروؤونه  عندكم  الكتاب  يف  اأم  الرجال، 
قول  �سمعت  اأما  واأوجب،  ذلك  من  اأعظم  »الأ مر  قال: 
مِنْ  رُوحًا  إَِليْكَ  َأوْحَيْنَا  }وََكَذلِكَ  وجّل:  عّز  اهلل 

َأمِْرنَا مَا ُكنْتَ تَدِْري مَا الْكَِتابُ..{«(.
    ولية علي عليه ال�شالم اأ�شل يف الدين

اآيات قراآنية يف ول ية علّي وولده  اإّن جملة ما ورد من 
اأحاديث  من  ورد  ما  وكذلك  واإمامتهم،  ال�سال م  عليهم 
نبوّية متواترة وم�ستفي�سة يف ذلك، داّل على اأخذ ول يتهم 

اإميانيًا  اأ�ساًل  واإمامتهم 
ال ع���ت���ق���اد،  يف  ق���وام���ي���ًا 
علماء  ذل���ك  اأ���س��ب��ع  ك��م��ا 
يف  ومتكّلموهم  الإ مامية 
يقت�سي  وه����ذا  ك��ت��ب��ه��م، 
واإمامتهم  ول يتهم  اأخ��ذ 
رك��ن��ًا م��ن اأرك����ان ال��دي��ن 
فري�سة  اأن��ه��ا  ل  احلنيف 

ال�سريعة. تفا�سيل  يف 
احلقيقة  ه���ذه  وي���ع���ّزز 
قوله تعاىل يف اآية الغدير: 
ــنَ  ــ ــذِي ــ ــسَ الَّ ــ ــئِ ــ ـــــيَــــــوْمَ يَ }الـْ
َفال َ  دِينُِكمْ  مِن  َكَفرُواْ 
الْــيَــوْمَ  ــوِْن  ــشَ وَاخْ تَْخشَوْهُمْ 
دِينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكمَْلتُ 
نِعْمَتِي  عََليُْكمْ  وََأتْــمَــمْــتُ 
ــُكــمُ اال ِسْــــال َمَ  وَرَضِـــيـــتُ َل
دِيــــنــــًا َفــــمَــــِن اْضـــــُطـــــرَّ فِـــي 
مَْخمَصَةٍ َغيْرَ مَُتجَانِفٍ ال ِثٍْم 

.} َفِإنَّ الّلهَ َغُفورٌ رَّحِيمٌٌ
ومفادها الالآية اإجمال ً: 
�سّلى  النبّي  بلغه  الذي  اإّن 
ذل��ك  يف  واآل����ه  عليه  اهلل 
البيعة  اأخ����ذ  م���ن  ال���ي���وم 
ل��ع��ل��ّي ع��ل��ي��ه ال�����س��ال م يف 
امل�سلمني،  من  خم  غدير 
الدين،  كمال  يتحّقق  بها 
الركن  وهو  الإ �سال م  وهو 
لدين  الرّب  لر�سا  الركني 
اأّن  الآ ية  فبّينت  ال �سال م، 
عليهم  ولده  وول ية  ول يته 

يف  فرعية  فري�سة  ل   الدين،  يف  ركنًا  ماأخوذة  ال�سال م 

اأهل البيت عليهم ال�شالم والقراآن
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ال�سريعة. تفا�سيل 
اأّنها  وثّمة وجه التعبري باأّنها )كمال الدين( ومل يعرّب 
ال��ف��رق  اأي  ال��دي��ن  )مت���ام 
ب��ني ال��ك��م��ال وال��ت��م��ام كما 
قوله  احلقيقة  ه��ذه  ي��ع��ّزز 
ال��غ��دي��ر  اآي������ة  ت���ع���اىل يف 
ال��ث��ان��ي��ة وه���ي: }يَــــا َأيُّـــهَـــا 
ــِزَل إَِلــيْــكَ  ــْغ مَــا ُأنْـ ــوُل بَــلِّ الــرَّسُ
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ َلمْ تَْفعَْل َفمَا 
ْغتَ ِرسَاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُكَ  بَلَّ
مِنَ النَّاِس إِنَّ اهلَل ال  يَهْدِي 

الَْقوْمَ الَْكافِِرينَ{.][
حيث جعل الباري تعاىل 
ت��ب��ل��ي��غ ال��ن��ب��ّي ���س��ّل��ى اهلل 
اأج���زاء  لبقية  واآل����ه  عليه 
طرف  يف  ولل�سريعة  الدين 
يوم  يف  به  ُام��ر  ملا  وتبليغه 
ال��غ��دي��ر م��ن ح��ّج��ة ال���وداع 
طرف  يف  املائدة  �سورة  يف 
يق�سي  ّم���ا  وه���ذا  اآخ����ر، 
هي  واإمامته  ول يته  بكون 
ب��ت��ل��ك امل��ك��ان��ة يف ال�����س��اأن 
اأي  ال��دي��ن،  والأه��م��ّي��ة يف 
ال عتقادية،  ال ُ���س��ول  م��ن 
فهي من الأ ركان يف الدين 
التفا�سيل  من  ل  احلنيف، 

ال�سريعة. الفرعية يف 
وهذا هو مفاد اآية املوّدة 
ت��ع��اىل:  ق���ول���ه  اأي�������س���ًا يف 
ــَلــيْــهِ  ــُكــمْ عَ ــُل ــَئ ــْل ال  َأسْ ــ }ُق
الُْقرْبَى،  فِي  الْــمَــوَدَّةَ  إال ّ  ــرًا  َأجْ
تعاىل  ال��ب��اري  جعل  حيث 
والر�سالة  كّفة  يف  موّدتهم 
اأو  الدين  اإىل  اأُخرى، �سواء رجع �سمري )عليه(  يف كّفة 

اإىل جهده �سّلى اهلل عليه واآله يف تبليغ الدين؛ فاإّن املاآل 
نتيجة  بقيمة  هي  واأجرته  العمل  قيمة  اإّن  حيث  واح��د، 
اأج��زاء  ببقية  موّدتهم  قوبلت  ف��اإذا  الدين،  وهو  العمل 
الركن  هي  موّدتهم  ك��ون  ذل��ك  اقت�سى  برّمتها  الدين 
ال�سال م  عليه  ول يته  اأّن  يظهر  وعليه  الدين،  يف  الركني 
املوقعية  يف  الر�سل  خامت  نبّوة  تتلو  هي  املطهرين  وولده 
فهي من الأ ركان الثابتة يف الدين احلنيف وهو الإ �سال م.

وقد تبنّي ما م�سى اأّن الدين واحد وهو الذي بعث به 
تبديل،  ول   فيه  ن�سخ  ل   اأمر  وهو  والر�سل  ال نبياء  جميع 
كما قال تعاىل: }شَرَعَ َلُكم مِّنَ الدِّيِن مَا وَصَّى بِهِ ُنوحًا 
وَالَّذِي َأوْحَيْنَا إَِليْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
الْمُشِْركِنيَ  فِيهِ َكبُرَ عََلى  تََتَفرَُّقوا  وََال  الدِّينَ  َأقِيمُوا  َأنْ 
إَِليْهِ مَن  وَيَهْدِي  يَشَاءُ  إَِليْهِ مَن  يَجَْتِبي  اهلُل  إَِليْهِ  تَدْعُوهُمْ  مَا 
يُنِيبُ * وَمَا تََفرَُّقوا إِال ّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِْلمُ بَْغيًا بَيْنَهُمْ{.][

واأُول��و  ال نبياء  به  ُبعث  ال��ذي  الدين  اأّن  تعاىل  فبنّي 
لي�ص  اأتباعهم  تفّرق  واإّن  فيه،  يتفّرقوا  مل  واحد،  العزم 

من الدين يف �سيء، واإّنا هو لبغي الأ تباع والأ قوام.
ويّت�سح من ذلك، اأّن جميع ال نبياء والر�سل ُبعثوا على 
اأهل  وول ية  قرباه  وحمّبة  النبّيني  خامت  بر�سالة  الإ قرار 

ال�سالم. بيته عليهم 
    معية الثقلني

قال اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم:  »َفَيا َعَجبًا وَما 
ِلَ َل اأَْعَجُب ِمْن َخطاإِ َهِذِه اْلِفَرِق َعَلى اْخِتاَلِف ُحَجِجَها 
يٍّ وَل  وَن اأََثَر َنِبيٍّ وَل َيْقَتُدوَن ِبَعَمِل َو�سِ يِف ِديِنَها َل َيْقَت�سُّ
ُبَهاِت  ال�سُّ يِف  َيْعَمُلوَن  َعْيٍب  َعْن  وَن  َيِعفُّ وَل  ِبَغْيٍب  ُيوؤِْمُنوَن 
وامْلُْنَكُر  َعَرُفوا  َما  ِفيِهْم  امْلَْعُروُف  َهَواِت  ال�سَّ يِف  وَي�ِسرُيوَن 
اأَْنُف�ِسِهْم  اإىل  اَلِت  امْلُْع�سِ يِف  َمْفَزُعُهمْ   اأَْنَكُروا  َما  ِعْنَدُهْم 
ِمْنُهْم  اْمِرٍئ  ُكلَّ  َكاأَنَّ  اآَراِئِهْم  َعَلى  اِت  امْلُِهمَّ يِف  وَتْعِويُلُهْم 
�ْسَباٍب  َخَذ ِمْنَها ِفيَما َيَرى ِبُعًرى ِثَقاٍت واأَ اإَِماُم َنْف�ِسِه َقْد اأَ

َكَمات«. حُمْ
ي�سري عليه ال�سالم يف هذا املقطع من كالمه ال�سريف 
وحمالية  الثقلني  معية  على  دال  لطيف  ب��ره��ان  اإىل 
علي  اإمامة  على  والرباهني  الأدل��ة  اأّن  وهو  انفكاكهما، 
والأئمة من ولده بنف�سها دالة على �سرورة معية الكتاب 
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بقلم: جليل العاميل

يكون  اأن  الإم��ام��ة  بحقيقة  العتقاد  لزم  لأنَّ  والعرتة 
كان  واإل  الإلهي،  الكتاب  لهذا  الإلهي  املعلم  هو  الإم��ام 
املحدود  وعقله  بفكره  امل�ستبد  بنف�سه  امل�ستغني  الإن�سان 
هو اإمام نف�سه، فهو ل يتبع الإمام املن�سوب من ال�سماء 
ف��الإن��ف��راد  الأر�����ص،  اإىل  اهلل  عند  م��ن  م���دود  كحبل 
لنف�سه  اإمامًا  نف�سه  جعله  هو  لنف�سه  املرء  فكر  بحدود 
املعلومات  م��ن  ق��درت��ه  على  حم�سور  فكر  مب��ح��دودي��ة 

الغيبية. املحبو�سة عن الآفاق الالمتناهية 
الإلهية  القناة  ���س��رورة  هو  الإلهية  الإم��ام��ة  فمعنى 
اأن  اأنف�سنا  من  ا�ستطاعتنا  وعدم  بال�سماء  لنا  الرابطة 

دون  من  ال��ق��راآن  ب�سلم  نرتقي 
الإم����ام امل��ن�����س��وب يف ال��ق��راآن 
يف  بهم  وال�سري  الب�سر  لإي�سال 
العلوي  ال�سماوي  ال�سفر  ه��ذا 
وط��الئ��ع  الآخ�����رة  اأب�����واب  اإىل 
اأهوال  ذات  عوامل  من  القيامة 

وعظائم وعقبات ومواقف.
ل  عظمة  ال��ق��راآن  عظمة  اإنَّ 
من  مل��ا  ب�سرية،  ب��اآف��اق  تتحدد 
عظمة اآفاق بحار النور وزخات 
اأّن  فمقت�ساه  الربوبي،  ال�سياء 
ن��وري  اإل��ه��ي  �سخ�ص  ل��ه  املعّلم 
النوري،  الكتاب  لن�سخة  م�سانخ 
واإل كان اإجحافًا بعظمة القراآن 
اأن يكون �ساأنه �ساأن بقية الكتب 

اأنَّ  القراآن  ب�سري، فمن ثم قام حتدي معجز  من كاتب 
مثله، فهو مبا  ب�سورة من  املجيء  يتمكنون من  الب�سر ل 

له من اآفاق فوق اأفق قدرة فكرهم وعقلهم.
بالقراآن  فكيف  الأخرى،  العلوم  كل  �ساأن  واإن هذا  بل 
دليل  العلوم  يف  العلمية  امل�سرية  موا�سلة  ف��اإّن  الكرمي؟ 
عن  والق�سور  بالعجز  تعرتف  الب�سر  عقلية  اأنَّ  على 

الو�سول والإحاطة بال تناهي حميطات كل علم.
فاإذا  املعرفة،  نامو�ص  من  احلجج  مبراتب  العلم  اإنَّ 
عليه  ف�سي�سيع  حجة  كل  حجية  مرتبة  الإن�سان  يتقن  مل 

لأن  وذلك  امل�ستقيم؛  ال�سراط  ويزيغ عن  الهدى  طريق 
و�سالل  زيغ  العليا  مقابل  يف  الأدن��ى  باحلجة  التم�سك 
يف  وال�سبب  امل�ستقيم،  ال�سراط  ج��ادة  عن  وانحراف 
�سياء  بقدرة  لي�ص  الأدنى  احلجة  ونور  اإ�ساءة  اأنَّ  ذلك 
ونور �سياء احلجة العليا، ومن ثم ترك ال�ست�ساءة من 
يوجب  العليا  الكربى  احلجة  وهدى  و�سعاع  و�سياء  نور 
نور  حمدودية  املفرو�ص  لأن  الظلمة؛  يف  ومتاديًا  عماية 
و�سياء احلجة الأدنى عن اأن تنري وت�سيء مل�ساحة اأكرب 
واأكرث، فمن ثم هناك حاجة و�سرورة اإىل املراتب العليا 
باحلجج  ول  الدنيا  باحلجج  يكتفى  ول  احل��ج��ج،  م��ن 
احلاجة  كانت  واإن  الو�سطى، 
ل��ك��ل احلجج  م��ا���س��ة ���س��روري��ة 
لكن  ودانيها،  وو�سطها  عاليها 
ل ا�ستثمار لها اإل مبعرفة نظام 
تراُتبيًا  لتنتظم  لها  امل��رات��ب 
م��ن��ظ��وم��ة ب��ك��ي��ان ال�����س��راط 
امل�ستقيم املوؤدي اإىل اهلل تعاىل.
وج��ه  ه���و  ال��ب��ي��ان  ه����ذا  اإنَّ 
�سرورة معرفة مراتب احلجج، 
اأنَّ  ف�سنبنيَّ  ذل��ك  ات�سح  واإذا 
كل  ي���ك���ون يف  ال��ث��ق��ل��ني  م��ع��ي��ة 
ال��ط��ب��ق��ات م��ع ت��ق��دم اأح��ده��م��ا 
ع��ل��ى الآخ������ر، ول���ك���ن ذل����ك ل 
يف�سم معية كل طبقة متحاذية 
مع الأخرى، ول ت�ستبدل احلجة 
بدل  واملجتهد  املف�سر  كفهم  ثالثة  ُدنيا  بحجة  العليا 
العرتة  حجية  مع  املجتهد  فهم  جعل  لو  وكذلك  العرتة، 
بدل امل�سحف، بل املعية بني الكتاب والعرتة وكل احلجج 
الأخرى كا�ستظهار املف�سر واملجتهد من الظنون الأخرى 
كل  اأحدهما  من  ظني  تتبع  من  بقرائن  بال�ستعانة  ولو 
تلك احلجج هي حتت هيمنة معية الثقلني وهما كما مر 
هذه  ات�سحت  واإذا  معًا،  منهما  املحكمات  من  طبقات 
اأمثلة  يف  احلجج  نظام  فكرة  تو�سيح  اإىل  فلنعد  الثمرة 

القراآن لكي تت�سح الثمرة والربهان عليها اأكرث.
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أحمد فتّاح صالح

لقد اأثر تهجد الإمام احل�سني و�سحبه 
بالغًا  تاأثريًا  الأع��داء  يف  ال�سالم  عليهم 

ومن عدة جوانب.
    اجلانب الر�شايل 

ك�����س��ف ه���ذا ال���وق���وف ب���ني ي���دي اهلل 
ربانية  ق�سّية  القوم  لهوؤلء  اأن  ومناجاته 
واأنهم  ال�سماوية،  بالر�سالت  مرتبطة 
اأو  ملك  دع���اة  ول  �سلطة  ط��الب  لي�سوا 
رئا�سة واإنا هم امتداد لر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله ور�سالته.
فهذه الفعال هي فعال  الأنبياء واملر�سلني 

عليهم ال�سالم وعباد اهلل ال�ساحلني.
    اجلانب النف�شي

للمناجاة  اأن  جند  النف�سي  اجلانب  يف 
تاأثريًا معاك�سًا يف الأعداء، مبعنى: اأّن كل 
من  والعبادة  واملناجاة  الدعاء  يدخله  ما 
ارتياح وانب�ساط نف�سي على املوؤمن، يكون 
حينما  وخا�سة  الظامل،  حال  عك�سه  على 
يرى اأمام عينيه وقوف املظلوم ومناجاته 

هلل رب العاملني.
يتملكه  الظامل  اأنَّ  ذل��ك؛  يف  وال�سبب 
مموعة  من  يتكون  خا�ص  نف�سي  �سعور 

اإدراكات ذهنية متلفة كالآتي:
1. اإدراكه باأنه متلب�ص بالظلم.

2. اأنه من �سنف اأهل ال�سر.
3 . اأن عاقبته �سيئة.

4. اأن م�سريه اإىل النار والعذاب.

5. اأنه و�سيع.
6. اأنه اأداة ت�ستهلك بيد غريه.

بالدنيا  يتنعم  كي  نف�سه  يدمر  اأن��ه   .7
غريه.

8. اأنه عار على اأبنائه وع�سريته.
مر  ع��ل��ى  اهلل  ل��ع��ن��ة  م��و���س��ع  اأن����ه   .9

الأجيال.
وغ��ريه��ا م��ن الإدراك������ات ال��ت��ي ت��دور 
مب��رارة  النف�ص  فت�ست�سعرها  الذهن  يف 
اأملًا  اأ�سد  الأحا�سي�ص  هذه  فتكون  وح�سرة 

على النف�ص من اآلم اجلراح.
لذلك جند الكثري من الظاملني حينما 
ت��اأخ��ذه  النف�سية  احل��ال��ة  ه���ذه  يعي�ص 
تعاىل:  قوله  عليه  دّل  كما  بالإثم  العزة 
فِيهَا  لِيُْفسِدَ  اأَلرِْض  فِي  سَعَى  تَوَلَّى  }وَإَِذا 
يُحِبُّ  َال  وَاهلُل  وَالنَّسَْل  الْــحَــرْثَ  وَيُهْلِكَ 
الَْفسَادَ * وَإَِذا قِيَل َلهُ اتَِّق اهلَل َأخََذتْهُ الْعِزَّةُ 
الْــمِــهَــادُ{. وََلِبْئسَ  جَهَنَّمُ  َفحَسْبُهُ  ــِم  ــاِإلثْ بِ

]البقرة:206-205[
غري  النف�سية  الناحية  م��ن  يجد  ف��ال 
واحدة  حالة  يف  اإّل  الظلم،  بهذا  امل�سي 
وهي تغليب العقل على النف�ص فياأخذ من 
اأهل اخلري  يراها من  التي  امل�ساهد  هذه 
اللحاق  اإىل  النف�ص  في�سد  وال�ساحلني 

بهم بعد التوبة واملغفرة.
    اجلانب الع�شكري

تهجد  اأوج����د  الع�سكري  اجل��ان��ب  يف 
واأ�سحابه  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم��ام 

الأع��داء  نفو�ص  يف  رعبًا  ال�سالم  عليهم 
مب�ستوى كبري جدًا.

ال��وق��وف وه��ذا التهجد  ب��داأ ه��ذا  فقد 
رحاها  ت��دور  �سر�سة  ح��رب  وقعة  وك��اأن��ه 

على مقربة من الناظر.
فبدوا  وق��وف��ًا  انت�سبوا  الذين  ف��ه��وؤلء 
النور،  اأ�سّنتها  من  يزهر  رماحًا  للناظر 
ه���م يف ي����وم غ���د ت��ت�����س��دع م���ن ق��ارع��ة 

�سيوفهم القلوب املتحجرة.
وه��ذا ال���ّدوي الآت���ي م��ن ه��ذه ال�سفاه 
لل�سامع  ب���دا  ال���س��ت��غ��ف��ار،  رط��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
قرقعة امتزج فيها �سوت الأترا�ص حينما 
وه��م  ال��ف��ر���س��ان  اأك���ت���اف  ف���وق  ت�سطك 
ال�سنابك  �سوت  فيعلو  بخيولهم  يجولون 

وهي تدق ال�سخور.
اإنه م�سهد تداخلت فيه ال�سور فاحتار 

الرائي وال�سامع باأيهما يعقل؟!
عدة  التحاق  على  التاريخ  ثّبت  ولذلك 
من اأفراد جي�ص عمر بن �سعد اإىل مع�سكر 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف ليلة العا�سر 

من حمرم احلرام عام 60 للهجرة.
الفريق���ني:  رواي���ات  يف  ورد  فق���د 
)انح���از م���ن مع�س���كر عمر بن �س���عد يف 
ه���ذه الليلة اإىل مع�س���كر الإمام احل�س���ني 
عليه ال�س���الم اثنان وثالثون رجاًل ملا راأوا 
منه���م ه���ذا التهجد(.)الله���وف يف قتلى 

الطف���وف:57(

اآثــــــــــــــــــــــــار تــــهــــجــــد 
الإمام احل�شني عليه ال�شالم 
عــــــلــــــى الأعــــــــــــــــــداء
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ــذِيــنَ  }وَالَّ ِحيِم:  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلِل  ِب�ْسِم  تعاىل  اهلل  قال 
حَسَنًَة  الدُّنْيَا  فِي  َلنُبَوَِّئنَّهُمْ  ُظلِمُواْ  مَا  بَعْدِ  مِن  اهلِل  فِي  هَاجَرُواْ 
الَّذِينَ صَبَرُواْ   * يَعَْلمُونَ  َلوْ َكاُنواْ  َأْكبَرُ  اآلخِــرَةِ  وَأَلجْــرُ 

ُلونَ{.]النحل:42-41[ وَعََلى رَبِِّهمْ يََتوَكَّ
كان للنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خالل �سنوات الدعوة 
الإ�سالمية ومن بداية البعثة ال�سريفة اأ�سباب متعّددة للهجرة 

عن مّكة املكّرمة مع اأ�سحابه، ومنها:
-ال�سطهاد ال�سديد الذي وقع عليه وعلى امل�سلمني.

اآملني  لفتنتهم  امل�سركون  بذلها  التي  القا�سية  -املحاولت 
ي�سّكل هذا  كان  وارتدادهم حيث  الدين احلق  رجوعهم عن 

الرتداد انت�سارًا للجاهلية والوثنّية.
فكانت هذه املرحلة من تاأريخ الدعوة امل�سرق ل تتحّمل مثل 

هذه الظاهرة؛ اإذ الدعوة يف بداية طريقها ال�سائك.
وهذه املحاولت التي متّثلت يف ال�سطهاد والقتل هي التي 

اإىل  الإيعاز  اإىل  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  دفعت 
ثانية،  املدينة  اإىل  وثّم  اإىل احلب�سة مرة،  بالهجرة  امل�سلمني 

ثم هجرته بنف�سه �سلوات اهلل و�سالمه عليه.
فاملنطقة اجلغرافية التي انطلقت منها الهجرة وهي مّكة 
امل�سلمون  اإليها  التي هاجر  املناطق  واأي�سًا  لها دور يف ذلك، 

لها دور واأثر.
وما عملية اختيار احلب�سة اأوًل، ثم املدينة ثانيًا اإّل تخطيط 
من النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم حلماية امل�سلمني وتثبيت 

اأركان الدعوة ورجالها.
    مرحلة ما قبل الهجرة

واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عا�سها  التي  ال�سنوات  هي 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  ك��ان  حيث  مّكة،  يف  وامل�سلمون  و�سلم 
و�سلم يدعو النا�ص اإىل توحيد اهلل عّز وجّل وعبادته والإقرار 
بنبّوته، وترك عبادة الأ�سنام التي ل تنفع ول ت�سّر ول تخلق 

ول ترزق ول حتيي ول متيت.

ملــــــــــــــــــــــــــــاذا هـــــــــاجـــــــــر
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم
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اأقام ر�سول اهلل مبكة ثالث �سنني يكتم اأمره وهو يدعو اإىل 
توحيد اهلل عز وجل، وعبادته والإقرار بنبوته، فكان اإذا مّر 
من  ليكلم  املطلب  عبد  ابن  فتى  اإن  قالوا:  قري�ص،  من  مبالأ 
اآبائهم الذين  اآلهتهم وذكر هالك  ال�سماء حتى عاب عليهم 
اأر�سله،  مبا  ي�سدع  اأن  وج��ل،  عز  اهلل  اأم��ره  ثم  كفارًا  ماتوا 
اأدعوكم  اهلل  ر�سول  »اإن  فقال:  بالأبطح  واأقام  اأمره  فاأظهر 
التي ل تنفع ول  اإىل عبادة اهلل وحده وترك عبادة الأ�سنام 
ت�سر ول تخلق ول ترزق ول حتيي ول متيت«. فا�ستهزاأت منه 
قري�ص واآذته وقالوا لأبي طالب: اإن ابن اأخيك قد عاب اآلهتنا 
وليحكم  ذلك  عن  فليم�سك  اأ�سالفنا  و�سلل  اأحالمنا  و�سفه 
اأموالنا مبا ي�ساء. فقال �سلى اهلل عليه واآله: »اإن اهلل مل  يف 
يبعثني جلمع الدنيا والرغبة فيها واإنا بعثني لأبلغ عنه واأدل 
لهب  اأبو  منهم  له  امل��وؤذون  فكان  الإي��ذاء،  اأ�سد  واآذوه  عليه. 
واحلكم بن اأبي العا�ص وعقبة بن اأبي معيط وعدي بن حمراء 
اأ�سد  لهب  اأبو  وكان  اخلزاعي:  الطالطلة  بن  وعمرو  الثقفي 

اأذى له.)تاريخ اليعقوبي:24/2(
فكانوا يوكلون �سبيانهم وعبيدهم فيلقونه مبا ل يحّب حتى 
و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ور�سول  ج��زورًا  نحروا  اأّنهم 
قائم ي�سّلي، فاأمروا غالمًا فحمل ال�سلى والغرث حتى و�سعه 

بني كتفيه وهو �ساجد.
وعلى الرغم من كّل هذا الأذى مل يرتاجع النبي �سلى اهلل 
َبِني  »َيا  لهم:  قائاًل  فيها  ويقف  دعوته  عن  و�سلم  واآل��ه  عليه 
َقْوَمُه  َجاَء  اْلَعَرِب  يِف  �َساّبًا  اأَْعَلُم  َما  َواهلِل  اإِنِّ  ِلِب،  امْلُطَّ َعْبِد 
ْنَيا َوالآِخَرِة،  ا ِجْئُتُكمْ  ِبِه، اإِنِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبَخرْيِ الدُّ لَ  ِمَّ ِباأَْف�سَ
ِبي  ِمُن  ُيوؤْ يُُّكْم  َفاأَ اإَِلْيِه،  اأَْدُعَوُكْم  اأَْن  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلُل  اأََم��َرِن  َوَقْد 
َوَخِليَفِتي  َوَوِزيِري  ي  يِّ َوَو�سِ اأَِخي  َفَيُكوَن  اأَْمِري،  َعَلى  َوُيوؤَاِزُرِن 
يِف اأَْهِلي ِمْن َبْعِدي«... َفاأَْم�َسَك اْلَقْوُم، َواأَْحَجُموا َعْنَها َجِميعًا.

)اأمال الطو�سي:583(
واآله  عليه  اهلل  �سلى  والنبي  وي�سخرون،  ي�سحكون  فالقوم 
و�سلم ثابت را�سخ ل يلني، ول يهداأ ول ميّل من الدعوة اإىل اهلل 
تعاىل، وقّدم ال�سهداء من اأمثال يا�سر زوجته �سمّية، اللذين 

كانا اأول �سهيدين يف الإ�سالم.
اأ�سلم خلق عظيم وظهر اأمرهم  اأنه  وجاء يف كتب التاريخ 
وكرثت عّدتهم وعاندوا ذوي اأرحامهم من امل�سركني، فاأخذت 
الإ���س��الم  ع��ن  ال��رج��وع  اإىل  منهم  ا�ست�سعفت  م��ن  قري�ص 

و�سلم.)تاريخ  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  وال�ستم 
اليعقوبي:28/2(

    الهجرة اإىل احلب�شة
فيه  ما  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  راأى  ملّ��ا 
قال  ح��ال  من  فيه  هو  وم��ا  وال��ع��ذاب  اجلهد  من  اأ�سحابه 
اإىل  احلب�سة  اأر����ص  اإىل  م��ه��اج��ري��ن  ارح��ل��وا  لأ���س��ح��اب��ه: 
احلفاظ  بهدف  وذل��ك  اجل���وار،  يح�سن  ّن��ه  ف��اإ النجا�سي 
وم�سايقتها  قري�ص  اأذى  م��ن  والتخّل�ص  عقيدتهم  على 
بحرّية  �سعائرهم  فيه  يقيمون  اآمن  مكاٍن  على  واحل�سول 

الواحد. اهلل  ويعبدون 
ظالم  حتت  ترزح  التي  مّكة  اأر���ص  مغادرة  من  لبّد  وكان 
اإقامة  ول  التوحيد،  ن��داء  فيها  ُيرفع  اأن  ميكن  ول  الوثنية، 

اأحكام الدين احلنيف يف ذلك الزمن.
وكان اختيار النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم للحب�سة دارًا 
للهجرة اختيارًا حكيمًا، ولهذا مل ير�سل امل�سلمني اإىل غريها 

كاأر�ص ال�سام اأو اليمن اأو احلرية.
وتنطوي الهجرة على م�ساعب واآلم �سديدة فهي متّثل ترك 
وهناك  والتجارة،  املال  عن  الطرف  وغ�ّص  والوطن،  الأه��ل 
م�سّقة ال�سفر واأتعابه. ولذا فاإّن املهاجرين اإىل احلب�سة عرّبوا 

بهجرتهم عن الإميان والإخال�ص العميق للدين.
ا���س��رتداد  على  حري�سة  قري�ص  كانت  ك��م  جن��د  ول��ه��ذا 
اأن  من  خوفًا  احلب�سة  اأر���ص  من  واإخراجهم  املهاجرين، 
بن  عمرو  فوّجهت  للم�سلمني،  قوية  ق��اع��دة  اإىل  تتحّول 
لإقناعه  النجا�سي  اإىل  ربيعة  اأب��ي  بن  اهلل  وعبد  العا�ص 

اأر�سه. من  امل�سلمني  باإخراج 
فيها  يحّثه  اأبياتًا  للنجا�سي  اأر�سل  طالب  اأبا  اأّن  ورد  وقد 
ع��ل��ى ال��دف��ع ع��ن امل��ه��اج��ري��ن وح�����س��ن ج��واره��م.)ال�����س��رية 

النبوية:357/1(
احلب�سة،  اإىل  الهجرة  حققتها  التي  املهّمة  للنتائج  ونظرًا 
والهزمية التي حلقت بقري�ص منها، دخلت املواجهة بني النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واأهل مّكة مرحلة جديدة ميكن 

ت�سميتها باحل�سار ال�سامل.
    اأ�شباب الهجرة اإىل املدينة

انزعجت قري�ص من النت�سار املتزايد لالإ�سالم، ونفوذه يف 
القبائل العربية يف مدة غري طويلة بالن�سبة اإىل عمر الدعوة، 
ورغم اأن امل�سلمني ما زالوا قّلة، فاإّن اإ�سالم �سخ�سيات ذات 
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اأهمية ومكانة كربى مثل حمزة كان له الأثر البالغ يف تقوية 
�سوكة الدين.

وهذا ما دفع قري�سًا اإىل التفكري يف كيفية اإزالة هذا اخلطر 
العربية،  اجلزيرة  يف  وزعامتها  نفوذها  يهدد  الذي  الكبري 
باأنها  تظن  التي  الإج��راءات  من  مموعة  اّتخذت  اأن  فكان 

كفيلة يف اإبعاد هذا اخلطر.
    قري�س تظلم النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم

وامل�شلمني  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  حماربة  اأوًل: 
اقت�شاديًا واجتماعيًا

يف  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قري�ص  حاربت  لقد 
�سنني  �سّت  بعد  ها�سم  بني  �ِسعب  له  يقال  ال��ذي  عب  ال�سِّ
جت��اري��ًا،  معهم  التعامل  م��ن  النا�ص  ومنعوا  مبعثه،  م��ن 
اأن  على  واتفقوا  اإليهم،  الطعام  واإي�سال  منهم،  والتزويج 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  على  واحدة  يدًا  يكونوا 

واأن�ساره. و�سلم 
اإىل  الإلهية وقد حتول  املعجزة  لقد كان يف هذا احل�سار 
ن�سٍر كبري للنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بنزول جربائيل 
نبّيه  نبّوة  تعاىل  اهلل  ليظهر  الغيبي،  باملدد  ال�سالم  عليه 

و�سدقه يف دعوته باإخبار النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم باأّن 
الأر�سة قد اأكلت �سحيفة قري�ص املعّلقة يف الكعبة.

فيها  حتّمل  عجاف،  �سنوات  ثالث  بعد  احل�سار  وانتهى 
عنه  تنوء  ما  ها�سم  وبنو  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اجلبال من ال�سّدة والعذاب، وانتهت بعده اأيام حياة �سندين 
وهما:  دعوته  يف  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  عظيمني 
عليها  تعاىل  اهلل  ر�سوان  خويلد  بنت  خديجة  الوفّية  زوجته 
به،  واآمنت  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  بجانبه  وقفت  التي 
بعد اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب، وعّمه الويّف اأبو طالب 

ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
فقد ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف حّق 
ذكر  وق��د  ع��دي��دة،  رواي���ات  ال�سالم  عليها  خديجة  ال�سيدة 
ال�سّدة،  يف  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  له  وموؤازرتها  ف�سلها 
وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ما نفعني مال قط مثل ما 

نفعني مال خديجة عليها ال�سالم«.)اأمال الطو�سي:468(
وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ما قام ول ا�ستقام ديني 
اإّل ب�سيئني: مال خديجة و�سيف علي بن اأبي طالب«.)�سجرة 

طوبى للمازندران:20/2(
العام  ذلك  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  و�سّمى 

بعام احلزن.
واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى  النبي  ــذاء  اإي يف  ال�شتمرار  ثانيًا: 

و�شلم( وامل�شلمني
فبالإ�سافة اإىل ما ذكرناه من توجيه قري�ص اأذاها للم�سلمني 
وقتلهم وتعذيبهم ودفعهم للهجرة اإىل احلب�سة ا�ستمّرت ردود 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  و�سّد  وامل�سلمني  الإ�سالم  �سد  فعلها 
�سلكتها  اأخرى  اأ�ساليب  وا�ستخدمت  واآله و�سلم خا�سة،  عليه 
لتحطيم �سخ�سية النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واإ�سعاف 
عزميته مثل و�سفهم للنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بالأبرت.

وواجه النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف ال�سنة احلادية 
ع�سر جّوًا مفعمًا بالعداء له، واحلقد عليه، و�سارت الأخطار 
تهّدد حياته ال�سريفة يف كل حلظة، فقّرر النتقال من املحيط 

املّكي اإىل حميٍط اآخر يت�سّنى له تبليغ ر�سالته.
ليطلب  ال�سالم  عليه  علي  الإم��ام  مع  الطائف  اإىل  ف�سافر 
ولكن مل  التي كانت تقطن خارج مكة،  القبائل  الن�سرة من 
فاأ�سمعه  ن�سراّن  اأّنه عرث على غالم  منها، غري  اأحد  يجبه 
كالم اهلل تعاىل فاأ�سلم ورجع �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإىل 

1٦

ية
يخ

تار
ئع 

وقا



مّكة وهو مطمئن بالن�سر الإلهي بعد هذا اجلهاد وال�سرب، 
وكان ي�ستغيث باهلل وحده ويقول: »اللَُّهمَّ اإِنِّ اأَ�ْسُكو اإَِلْيَك ِمْن 
ا�ِص  َيا اْرَحَم  ِري َوَهَواِن  َعَلى  النَّ ِتي َوِقلَِّة ِحيَلِتي َوَنا�سِ ْعِف ُقوَّ �سَ

اِحِمني«.)مناقب اآل اأبي طالب:68/1( الرَّ
َو  ��نِّ  اجْلِ �َسرِّ  َوِم��ْن  ��ي  َربِّ ْن��َت  »اأَ ويقول:  ربه  يناجي  وك��ان 
ِل  َعِفنَي  امْلُ�ْسَت�سْ اإِىَل  َربِّ  َيا  َتِكُلِني  َمْن  اإِىَل  َف�َسلِّْمِني  الإِْن�ِص 
ُمِني«.)جمال  َفَيَتَجهَّ َبِعيٍد  ىَل  اإِ ْو  اأَ اأَْمِري  َملَّْكَتهُ   َعُدٍوّ  اإِىَل  اأَْم 

الأ�سبوع:388(
ثالثًا: التاآمر على قتل النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم

بقتل  القرار  قري�ص  اّتخذت  الو�سائل  كل  تنفع  مل  بعدما 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، فاجتمعوا يف دار الندوة 
عليه  فيجتمعوا  بغالم  قبيلة  كل  من  ياأتوا  اأن  على  واأجمعوا 
في�سربوه �سربة رجل واحد فال يكون لبني ها�سم قّوة مبعاداة 

جميع قري�ص.
ولكن العناية الإلهية كان حتوط به �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
وامتدت اإليه يد الغيب لتخربه باملوؤامرة، و�سدر الأمر الإلهي 
بالهجرة اإىل املدينة، واأن يبيت الإمام علي عليه ال�سالم يف 
فرا�سه، وجاءت قري�ص لتنفيذ املوؤامرة وكانت املفاجاأة بروؤية 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فرا�ص  يف  ال�سالم  عليه  الإم��ام 
و�سلم ويف ذلك نزل قوله تعاىل: }وَإِْذ يَمُْكرُ بِكَ الَّذِينَ 
وَيَمُْكرُونَ  يُْخِرجُوَك  َأوْ  يَْقُتُلوَك  َأوْ  لِيُْثِبُتوَك  َكَفرُواْ 

وَيَمُْكرُ اهلُل وَاهلُل خَيْرُ الْمَاكِِرينَ{.]الأنفال:30[
    مقّدمات الهجرة

النبي  دفعت  التي  املتقّدمة  الأ�سباب  هذه  اإىل  بالإ�سافة 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإىل اتخاذ القرار الإلهي بالهجرة 
الدور  لها  كان  املقدمات  توفرت جملة من  فقد  املدينة،  اإىل 
الأ�سا�ص يف اختيار النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم للمدينة 

دارًا للهجرة ومنها:
اأوًل: قدوم اليرثبيني اإىل مكة

اإّن قبيلتي الأو�ص واخلزرج من مهاجري عرب اليمن ت�سكن 
املدينة املنّورة منذ اأوائل القرن الرابع امليالدي، وكان يعي�ص 
قريظة  )بنو  املعروفة  الثالث  اليهودية  القبائل  جانبهم  اإىل 
مّكة كل عام  اإىل  يقدم  وكان  الن�سري(،  بنو  قينقاع -  بنو   -
جماعة منهم لال�سرتاك يف مرا�سيم احلج، وكان النبي �سلى 
دت  اهلل عليه واآله و�سلم يلتقي بهم يف تلك املرا�سم. وقد مهَّ

بع�ص هذه اللقاءات للهجرة.
ومن املعروف اأن حروبًا طويلة كانت بني القبيلتني كادت اأن 
واآله و�سلم متّثل  النبي �سلى اهلل عليه  تفنيهم، وكانت دعوة 

الأمل باخلال�ص لكلتا القبيلتني.
ثانيًا: بيعتا العقبة )الأوىل والثانية(

اأ�سفرت هذه اللقاءات بني النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
والقبائل القادمة من يرثب عن اإ�سالم فريٍق منهم واعتناقهم 
رجاًل  ع�سر  اثنا  التال  العام  يف  مّكة  اإىل  فقدم  الإ���س��الم، 
و�سلم  واآله  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  فلقوا  اأهل يرثب،  من 

بالعقبة، وانعقدت هناك اأّول بيعة اإ�سالمية.
بالإميان، وعمدوا  بقلوٍب مفعمة  اإىل يرثب  وعاد هوؤلء 
عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  اإىل  وكتبوا  الإ�سالم،  ن�سر  اإىل 
والقراآن،  الإ�سالم  يعّلمهم  من  لهم  يبعث  اأن  و�سلم  واآله 
)م�سعب  لهم  و�سلم  ل��ه  واآ عليه  اهلل  �سلى  النبي  فبعث 

عمري(. ابن 
اأهل  من  كبرية  قافلة  خرجت  احل��ج  مو�سم  ح��ّل  وعندما 
و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  والتقوا  للحّج،  يرثب 

فواعدهم بالعقبة للبيعة الثانية.
وقام فيهم النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خطيبًا، وتركت 
كلماته اأثرًا عجيبًا يف نفو�سهم، وهّياأت قلوبهم لقبول الدين، 
عليهم  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  واأخذ  اإ�سالمهم،  فاأعلنوا 
اأنف�سهم  منه  مينعون  ّما  واأهله  مينعوه  اأن  واملواثيق  العهود 
والأحمر  الأ�سود  معه  يحاربوا  اأن  وعلى  واأولده��م.  واأهليهم 
واأن ين�سروه على القريب والبعيد، و�سرط لهم الوفاء بذلك 

واجلنة.)تاريخ اليعقوبي:37/2(
وبعد اأن مّتت مرا�سم البيعة وعدهم ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم باأن يهاجر اإليهم يف الوقت املنا�سب، ثم انف�ص 

اجلمع وعاد القوُم اإىل رحالهم.)بحار الأنوار:25/19(
عليه  اهلل  �سلى  النبي  توّجه  حيث  بالفعل  ح�سل  ما  وهذا 
املدينة وانطلق منها نحو مرحلة جديدة من  اإىل  واآله و�سلم 
والقت�سادي  والجتماعي  ال�سيا�سي  امل�سروع  وب��داأ  الدعوة، 
النت�سارات  وبداأت  ف�سيئًا،  �سيئًا  بالظهور  الإ�سالمي  للدين 
وغزواته  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  تتواىل يف حروب 
اإىل اأن دخل النا�ص يف دين اهلل اأفواجًا، وعّم الإ�سالم اأرجاء 

الكرة الأر�سية.
شعبة الدراسات والبحوث/
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ِلَر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل  ُقْلُت  َقاَل:  َعْبِد اهلِل  ْبِن  َجاِبِر  َعْن 
ُل �َسْيٍء َخَلَق اهلُل َتَعاىَل َما ُهَو؟ َفَقاَل �سلى اهلل  عليه واآله اأَوَّ
ُكلَّ  ِمْنُه  َخَلَق  ُثمَّ  اهلُل  َخَلَقُه  َجاِبُر  َيا  َك   َنِبيِّ »ُنوُر  واآله:  عليه 

«.)بحار الأنوار:24/15( َخرْيٍ
الأك��رم �سلى اهلل  النبي  نور  تبارك وتعاىل خلق  اإّن اهلل 

عليه واآله و�سلم قبل خلق كل �سيء، بل وقبل خلق كل خري.
بهذا اخل�سو�ص،  ورد  متواترة  اأحاديث كثرية  وذلك يف 
على اأّن نور النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله ونور علي عليه 

ال�سالم كان واحدًا.
ِغرِي  �َسنْيِ ْبِن َعْبِد اهلِل ال�سَّ عن اأَْحَمُد ْبُن اإِْدِري�َص َعِن احْلُ
ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  اأَْحَمَد  َعْن  ْعَفِريِّ  اجْلَ اإِْبَراِهيَم  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن 
عليه  َطاِلٍب  اأَِبي  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ
َكاَن  »اإِنَّ اهلَل  َقاَل:  ال�سالم  َعْبِد اهلِل عليه  اأَِبي  َعْن  ال�سالم 
َرْت  اإِْذ َل َكاَن َفَخَلَق اْلَكاَن َوامْلََكاَن َوَخَلَق ُنوَر الأَْنَواِر الَِّذي ُنوِّ
َرْت ِمْنُه الأَْنَواُر َوُهَو  ِمْنُه الأَْنَواُر َواأَْجَرى ِفيِه ِمْن ُنوِرِه الَِّذي ُنوِّ
َلنْيِ اإِْذ  دًا َوَعِلّيًا َفَلْم َيَزال ُنوَرْيِن اأَوَّ مَّ النُّوُر الَِّذي َخَلَق ِمْنُه حُمَ
َرْيِن يِف  َن َقْبَلُهَما َفَلْم َيَزال َيْجِرَياِن َطاِهَرْيِن ُمَطهَّ َل �َسْيَء ُكوِّ

َقا يِف  اأَْطَهِر َطاِهِرينَ  يِف َعْبِد  اِهَرِة َحتَّى اْفرَتَ الِب الطَّ الأَ�سْ
اهلِل َواأَِبي َطاِلٍب عليه ال�سالم«.)الكايف:441/1(

فخلق النبي �سلى اهلل عليه واآله قبل اأن ياأتي اإىل الوجود 
ب�سخ�سه وهي ق�سية ل ميكن اأن يختلف فيها اثنان لأّن اهلل 
خلقهم  قبل  خلقهم  اأّنه  اآدم  بني  عن  اأنباأ  وتعاىل  �سبحانه 

اأنوارًا.
رَبُّكَ  َأخَــذَ  }وَإِْذ  الكرمي:  فقال تعاىل يف حمكم كتابه 
َأنُْفسِِهمْ  عَلى   وََأشْهَدَهُمْ  ُذرِّيََّتهُمْ  ُظهُوِرهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَين   مِنْ 
إِنَّا  الْقِيامَةِ  يَــوْمَ  تَُقوُلوا  َأنْ  شَِهدْنا  بَلى   قاُلوا  بِرَبُِّكمْ  َأَلسْتُ 

ُكنَّا عَنْ هذا غافِلني {.)الأعراف:172(

�َسَبَق  َمْن  ُل  »اأَوَّ قال:  اأّنه  ال�سالم  اهلِل عليه  َعْبِد  اأبي  عن 
ُه  اأَنَّ َوَذِلَك  واآله  عليه  ٌد �سلى اهلل  مَّ حُمَ َبَلى  اإِىَل  �ُسِل  الرُّ ِمَن 
ِبامْلََكاِن  َوَك��اَن  َوَتَعاىَل،  َتَباَرَك  اهلِل  اإِىَل  ْلِق  اخْلَ ْق��َرَب  اأَ َك��اَن 
ْم  »َتَقدَّ َماِء  ال�سَّ اإِىَل  ِب��ِه  ��ِرَي  اأُ���سْ مَلَّ��ا  ِئيُل  َجرْبَ َل��ُه  َق��اَل  ��ِذي  الَّ
َنِبيٌّ  َوَل  ٌب  ُمَقرَّ َمَلٌك  َيَطاأُْه  مَلْ  َمْوِطئًا  َوِطْئَت  َفَقْد  ُد  مَّ حُمَ َيا 
مَلَا  امْلََكاِن  َذِل��َك  ِمْن  َكاَنْت  َوَنْف�َسُه  ُروَح��ُه  اأَنَّ  َوَل��ْوَل  ُمْر�َسٌل« 
قاَب  اهللُ   َقاَل  َكَما  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلِل  ِمَن  َفَكاَن  َيْبُلَغُه،  اأَْن  َقَدَر 
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َوَقَع  اهلِل  ِمَن  الأَْمُر  َخَرَج  ا  َفَلمَّ اأَْدَنى  َبْل  اأَْي  اأَْدنى   اأَْو  َقْو�َسنْيِ 
ال�سالم:  عليه  اِدُق  ال�سَّ َفَقاَل  ال�سالم«،  اأَْوِلَياِئِه عليهم  اإِىَل 
ِة  ُبوَّ ِة َوِلَر�ُسوِلِه ِبالنُّ ُبوِبيَّ »َكاَن امْلِيَثاُق َماأُْخوذًا َعَلْيِهْم هلِل ِبالرُّ
ِة ِبالإَِماَمِة، َفَقالَ : }َأَلسْتُ بِرَبُِّكمْ  َولأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي َوالأَِئمَّ
َتُكْم  اأَِئمَّ اْلَهاُدوَن  ُة  َوالأَِئمَّ اإَِماَمُكْم  َوَعِليٌّ  نَِبيَُّكمْ{  وَمُحَمَّدٌ 
يَوْمَ  تَُقوُلوا  }َأنْ  َتَعاىَل:  اهلُل  َفَقاَل  شَِهدْنا{  بَلى   َف�}قاُلوا 
الْقِيامَةِ{ اأَْي ِلَئالَّ َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة }إِنَّا ُكنَّا عَنْ هذا 
الأَْنِبَياِء  َعَلى  امْلِيَثاَق  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلُل  اأََخَذ  َما  ُل  َفاأَوَّ غافِلِنيَ{ 
ِة َوُهَو َقْوُلُه }وَإِْذ َأخَْذنا مِنَ النَِّبيِّنيَ مِيثاَقهُمْ{«  ُبوِبيَّ َلُه ِبالرُّ
َفَقاَل:  ِبالأَ�َساِمي  َلُهْم  ْف�سَ اأَ اأَْب��َرَز  ُثمَّ  الأَْنِبَياِء  ُجْمَلَة  َفَذَكَر 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوَل  َم  َفَقدَّ ُد،  مَّ حُمَ َيا  }َوِمْنَك 
 ، ْبَراِهيَم َوُمو�َسى َوِعي�َسى اْبِن َمْرمَيَ ُلُهْم َوِمْن ُنوٍح َواإِ ُه اأَْف�سَ لأَنَّ
ُل الأَْنِبَياِء َوَر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه  ْم�َسُة اأَْف�سَ َفَهوؤَُلِء اخْلَ
�سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  ِميَثاَق  َذِلَك  َبْعَد  َخ��َذ  اأَ ُثمَّ  ُلُهْم،  اأَْف�سَ واآله 
ُروا  َيْن�سُ اأَْن  َوَعَلى  ِبِه  ِباْلإِمَياِن  الأَْنِبَياِء  َعَلى  واآله  اهلل عليه 
مِيثاَق  اهلُل  َأخَــَذ  }وَإِْذ  َفَقاَل  ال�سالم  عليه  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِم��رَي 
النَِّبيِّنيَ{ مَلا اآَتْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َوِحْكَمٍة }ُثمَّ جاءَُكمْ رَسُوٌل 
عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوَل  َيْعِني  مَعَُكمْ{  لِما  مُصَدٌِّق 
عليه  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرَي  َيْعِني  وََلَتنْصُرُنَّهُ{  بِهِ  }َلُتؤْمِنُنَّ  واآله 
ِة عليهم  ِه ِمَن الأَِئمَّ ِه َوَخرَبِ َوِليِّ ُكْم ِبَخرَبِ وا اأَُمَ ال�سالم َواأَْخرِبُ

ال�سالم«.)تف�سري القمي246/1(
واآله رحمة من اهلل  عليه  الأكرم �سلى اهلل  النبي  فخلق 
ال��ذي قاتل  الب�سر، فهو  اأج��ل ه��داي��ة  م��ن  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 
والأوام��ر  الإلهي  الت�سريع  اإ�سدار  اأجل  ومن  التنزيل،  على 

الوحيانية التي تنفع الب�سرية يف امل�سري اإىل التكامل.
اأجل  ال�سالم من  الإم��ام عليًا عليه  تعاىل  وقد خلق اهلل 
قلوب  يف  الوحيانية،  ال�سماوية  الت�سريعات  ه��ذه  تثبيت 
قاتل  الذي  وهو  الطريق،  اإىل  هدايتهم  اأجل  ومن  النا�ص، 

على التاأويل.
الْــمُــؤْمِــنِــنيَ  ــنَ  مِ طائَِفتاِن  }وَإِنْ   : َوَج���لَّ َع��زَّ  اهلُل  َق��اَل 
اأُلخْرى  عََلى  إِحْداهُما  بََغتْ  َفِإنْ  بَيْنَهُما  َفَأصْلِحُوا  اْقَتَتُلوا 
َأمِْر اهلل{،)احلجرات:9(،  تَفِيءَ إىِل  تَبْغِي حَتَّى  تِي  الَّ َفقاتُِلوا 
و  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوُل  َق��اَل  الآَي��ُة،  ه��ِذِه  َنَزَلْت  ا  َفَلمَّ
َقاَتْلُت  َكَما  اأِْويِل،  التَّ َعَلى  َبْعِدي  ُيَقاِتُل  َمْن  ِمْنُكْم  »اإِنَّ  اآله: 
ُهَو؟  َمْن  واآله:  عليه  �سلى اهلل  ِبيُّ  النَّ َف�ُسِئَل  ْنِزيِل«،  التَّ َعَلى 

ال�سالم«. عليه  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِم��رَي  َيْعِني  ْعِل  النَّ ُف  َخا�سِ َفَقاَل: 
)الكايف:376/9(

امل�سلمني،  من  البغي  اأه��ل  قتال  يف  اأ�سل  الآي��ة  ه��ذه  اإّن 
املوؤمنني عليه  اأمري  ودليل على وجوب قتالهم، وعليها بنى 
عنى  واإّياها  واملارقني،  والقا�سطني  الناكثني  قتال  ال�سالم 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله حني قال لعّمار بن يا�سر: »يا 

عّمار، تقتلك الفئة الباغية«.)املب�سوط:262/7(
اهلل  �سلى  الأك��رم  بالنبي  جاء  املحّمدية  الر�سالة  فنور 
عليه واآله واأ�سرقت بهديه املبارك، لكن ثّبتها اأمري املوؤمنني 
علي عليه ال�سالم، بالت�سديد الإلهي. والنبي �سلى اهلل عليه 
بن عبد اهلل  فيقول جلابر  نف�سه  يتكلم عن  الذي  هو  واآله 
الأن�ساري: »يا جابر خلقت اأنا وعلي من نور واحد قبل اأن 
ن�سري  نزل  ومل  �سلبه  اإىل  نقلنا  عام  باألفي  اآدم  اهلل  يخلق 
يف الأ�سالب الزاكية والأرحام الطاهرة حتى افرتقنا اإىل 
�سلب عبد املطلب فجعل يفَّ النبوة والر�سالة وفيه اخلالفة 

وال�سوؤدد«.)ب�سارة امل�سطفى ل�سيعة املرت�سى:25/4(
ال��زي��ارة  ال�����س��الم يف  ال��ه��ادي عليه  الإم����ام علي  وق���ال 
ِدقنَي َحّتى  اجلامعة: »َخَلَقُكُم اهلُل اأَْنوارًا َفَجَعَلُكْم ِبَعْر�ِسِه حُمْ
َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  اأَْن  اأَِذَن اهلُل  ُبُيوت  ِبُكْم، َفَجَعَلُكْم يف  َمنَّ َعَلْينا 

فيَها ا�ْسُمُه«.)مفاتيح اجلنان(
وي�سّرن اأن اأقول يف هذا املعنى:

م���ن ق��ب��ل خ��ل��ق ال���ك���ون ن�����ورك ي��زه��ر 
وع��ل��ى ال���وج���ود ج���الل ق��د���س��ك يظهر

���س��ام��ًا  ن������ورًا  ك��ن��ت  اآدم  وب�����س��ل��ب 
والأن����ب����ي����اء ب�����س��ر ن������ورك اأب�������س���روا

اأ����س���الب���ه���م م��ت��ن��ق��اًل  ك���ن���ت يف  م����ذ 
وال����وح����ي ف��ي��ه��م م���ن ج���الل���ك ي���وؤّث���ُر

وت�������زودوا م���ن ف��ي�����س��ك ال��ت��ق��وى وم��ا 
ب��ف��ي�����س��ك تبحر ���س��ف��ن  ����س���وى  ك���ان���وا 

م�����ا اأورق����������ت ت���ل���ك ال����ن����ب����وة ف��ي��ه��م 
وامل���������س����در م���ع���ي���ن���ه���ا  واأن����������ت  اإل 

اأح��م��د  م���ول���د  ال���ي���وم  ه����ذا  ك����ان  اإن 
ف��ب��م��ث��ل ه����ذا ال���ي���وم اأ�����س����رق ج��ع��ف��ُر
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و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  خلق  ق�سية  هي  هذه 
يعتقدون  الذين  لي�ص  بها اجلميع  نورًا وهي ق�سية يعرتف 
باإمامة النبي وبنبوته وبع�سمته وبع�سمة الأئمة فح�سب بل 
املخالفون كذلك يعتقدون بها، واهلل �سبحانه وتعاىل اأو�سى 
الأنبياء واحدًا تلو الآخر وهم اآباء النبي باأن كل واحد منهم 
اأن يختار لهذا النور الرحم املطهر  اأن يحر�ص على  يجب 
حتى يطل علينا ب�سم�سه الزاهرة وهذه النظرية تفند راأي 
من يرى اأّن بع�ص اآباء النبي هم كافرون كيف يكون ذلك 
وقد خلقه اهلل �سبحانه وتعاىل وتكفل بحفظه واأو�سله اإىل 

هذا الوجود رحمة للعاملني.
ورد عند العامة واخلا�سة: ملا خلق اهلل اآدم عليه ال�سالم، 
�سمع من تخطيط اأ�سارير جبهته ن�سي�سًا، فقال: �سبحانك 
هذا  اآدم  يا  وجل:  عّز  قال  اأراه،  ول  اأ�سمعه  الذي  هذا  ما 
ت�سبيح نور خامت النبيني و�سيد املر�سلني يف الدنيا والآخرة 
- فكان نور نبينا �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، يف دائرة غرة 
اآدم عليه ال�سالم يتالألأ كالبدر يف متام اجناله - فقال اهلل 
وهو  وموثقي  بعهدي  النبوي  النور  اآدم خذ عني  يا  تعاىل  
نور الأبدية، ول تودعه اإل يف الأ�سالب ال�سامة والأرحام 
اآدم  املطهرة حتى يتم مرتقاه، وكانت املالئكة تقف خلف 
يقتب�سون من الأنوار املحمدية، فقال اآدم: يا رب مل املالئكة 
الذي  لي�سهدوا نور خري الربية  اآدم  يا  يقفون خلفي، قال: 
اأنباأه قال رب اجعله يف مكان حتى اأراه،  ظهر فيك، فاهلل 
فكان يلمع يف �سبابته وجبهته الندية، فاآمن به اآدم و�سلى 

عليه وتو�سل به اإىل اهلل«.)اللئالئ ال�سنية:232/3(
    ال�شادق الأمني

النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ال�سادق الأمني 
قبل بعثته وهو ما ذاع يف الآفاق ويعرتف به القا�ص والدان.
وهو ما دعا خديجة اأن ت�سخر كل اأموالها بخدمته قبل اأن 

يبعث �سلى اهلل عليه واآله.
ال�سيل  جرف  اأن  اأع��وام  بخم�سة  البعثة  قبل  حدث  وقد 
القبائل  فاهتمت  مكانه  من  الأ�سود  احلجر  فحول  الكعبة 
اأن  تتمنى  قبيلة  كل  وكانت  احل��رام  اهلل  بيت  يبنوا  اأن  يف 
فلما  امل�سرفة  الكعبة  بناء  يف  امل�ساركة  �سرف  لها  يكون 
ال�سرف يف و�سع  اأن يكون لهم  يتمنون  بناءها كانوا  اأمتوا 

احلجر الأ�سود يف مكانه فتنازعوا يف ذلك وت�ساجروا، لأّن 
هذا �سرف عظيم وكادت اأن تقع بينهم الفتنة وكاد اأن يقع 
بينهم القتال ولكنهم بعد اأن ت�ساجروا ت�ساوروا فقال قائل 
منهم فلنجعل من يدخل علينا من هذا الباب حكمًا بيننا 

فر�سوا بهذا الراأي.
اأقبل - ومل  واآله قد  واإذا بالنبي الأكرم �سلى اهلل عليه 
يكن حينذاك نبيًا قبل البعثة بخم�سة اأعوام - فاأ�سار عليهم 
اأن ياأخذ كل واحد منهم ميثل قبيلة بطرف الرداء وي�سع 
احلجر الأ�سود يف الرداء وينحنحوه من مكانه اإىل مو�سعه 
الأ�سلي ويثبتونه فيه وقد ر�سوا بهذه الق�سمة وقال قائلهم:

ت�����س��اج��رت الأط�����راف يف ر���س��م خطة 
واأ�سعد نح�ص  بعد  م��ن  بينهم  ج��رت 

ف��ل��م��ا راأي�������ن الأم�������ر ق����د ج����د ج���ده 
امل��ه��ن��د ����س���ل  غ����ري  ����س���يء  ي���ب���ق  ومل 

ط��ال��ع  اأول  ال���ع���دل  وق��ل��ن��ا  ر���س��ي��ن��ا 
ال��ب��ط��ح��اء يف غ��ري موعد ي��ج��يء م��ن 

ف����ف����اج����اأن����ا ه�������ذا الأم����������ني حم��م��د 
ف���ق���ل���ن���ا ر����س���ي���ن���ا ب�����الأم�����ني حم��م��د

    الق�ي الأمني

ل يوجد على الإطالق يف الكون اأ�سجع من النبي حممد 
عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  مولنا  وهذا  واآله  عليه  �سلى اهلل 
�سلى  بالنبي  لذنا  الوطي�ص  ا�ستد  اإذا  »كّنا  يقول:  ال�سالم 
عليه  اهلل  �سلى  �سجاعة حممد  واآل��ه«، هذه هي  عليه  اهلل 

واآله و�سلم.
لقد بنّي الإمام ال�سادق عليه ال�سالم يف حديثه املبارك 
ما كّلفه اهلل تعاىل يف خروجه على النا�ص كلهم حتى واإن مل 

يجد فئة تقاتل معه.
فقد روي عن حممد بن يعقوب الكليني، َعْن َعِليِّ ْبِن َحِديٍد 
َعْن ُمَراِزٍم َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم اأّنه قال:  »اإَِن اهللَ  
َكلََّف َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َما مَلْ ُيَكلِّْفُه اأََحدًا ِمْن 
ا�ِص ُكلِِّهْم َوْحَدُه ِبَنْف�ِسِه اإِْن مَلْ  َخْلِقِه َكلََّفُه اأَْن َيْخُرَج َعَلى النَّ
َيِجْد ِفَئًة ُتَقاِتُل َمَعُه َومَلْ ُيَكلِّْف َهَذا اأََحدًا ِمْن َخْلِقِه َقْبَلُه َوَل 
َبْعَدُه«، ُثمَّ َتاَل عليه ال�سالم َهِذِه الآَيَة }َفقاتِْل فِي سَِبيِل اهلِل 
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فُ إِالَّ نَْفسَكَ{، ُثمَّ َقاَل عليه ال�سالم: »َوَجَعَل  ال ُتَكلَّ
اهلُل اأَْن َياأُْخَذ َلُه َما اأََخَذ ِلَنْف�ِسِه َفَقاَل َعزَّ َوَجَل }مَنْ جاءَ 
َر�ُسوِل  َعَلى  اَلُة  ال�سَّ َوُجِعَلِت  َأمْثالِها{  عَشْرُ  َفَلهُ  بِالْحَسَنَةِ 
اهلِل �سلى اهلل عليه واآله ِبَع�ْسِر َح�َسَناٍت«.)الكايف:275/8(

بيتك  اأه���ل  وع��ل��ى  اهلل  ر���س��ول  ي��ا  ع��ل��ي��ك  اهلل  ���س��ل��ى 
الطاهرين. الطيبني 

اإّن �سجاعة النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله ل تو�سف، 
العرب  �سناديد  قتل  وال��ذي  الإ���س��الم  بطل  عن  ورد  فقد 
�سلى  اهلِل  ِبَر�ُسوِل  َقْيَنا  اتَّ اْلَباأْ�ُص  اْحَمرَّ  اإَِذا  ا  »ُكنَّ قوله: 
َوَذِلَك  ِمْنُه  اْلَعُدوِّ  ىَل  اإِ اأَْق��َرَب  اأََح��ٌد  َيُكْن  ومَلْ  واآله  اهلل عليه 
اْلَقْوُم يِف �َسْمِع الأَْر�ِص  ْذ َذَهَب  اإِ اأُُحٍد  َيْوَم  ِفْعِلِه  َم�ْسُهوٌر ِمْن 
اِمِه  ْوا ُمْدِبِريَن َوَغرْيَ َذِلَك ِمْن اأَيَّ ِرَها َوَيْوَم ُحَننْيٍ اإِْذ َولَّ َوَب�سَ
َوَقَتَل  َناِديَدُهْم  ِباإِْذِن اهلِل �سَ اأََذلَّ  �سلى اهلل عليه واآله َحتَّى 
اهلُل  َوَكلََّفُه  َجَماِهرَيُهْم  َطَلَم  َوا�سْ َح��ُه��ْم  َوَدوَّ َطَواِغيَتُهْم 
فُ إِالَّ نَْفسَكَ{.)بحار  اْلِقَتاَل ِبَنْف�ِسِه َفَقاَل }ال ُتَكلَّ

الأنوار:117/16(
ا�ُص احلرِب َفِزَع  اإذا َعُظم اخلوُف من العدو وا�ستد ِع�سَ
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قتال  اإىل  امل�سلمون 

بنف�سه.
ك��ان��وا  م��ا  وي��اأم��ن��ون  ب��ه  الن�سر  عليهم،  اهلل  ف��ي��ن��زل 

مبكانه. يخافونه 
وقوله عليه ال�سالم: »اإَذا احّمر الباأ�ص« كناية عن ا�ستداد 
َحْمَي  �سّبه  اأن��ه  اأح�َسُنها:  اأق��وال  ذلك  يف  قيل  وقد  الأَم��ر، 
احلرب بالنار التي جتمع احلرارة واحلمرة بفعِلها ولونها، 

وقد  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قول  ذلك  يقوي  وّما 
َتَلَد النا�ص يوم ُحنني وهي حرب هوازَن: »الآن َحِمَي  راأى ُمْ
الَوِطي�ُص« فالوطي�ُص: م�ستوَقُد النار: ف�سبه ر�سول اهلل �سلى 
النار:  القوم باحتداِم  ا�ستحّر من جالد  واآله ما  اهلل عليه 

و�سدِة التهابها.
    اأعظم هدية

اإّن اهلل �سبحانه وتعاىل مل يهِد اأحدًا من الأنبياء هدية 
اأعظم ما اأهداها للنبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
اهلَل  }إِنَّ  فقال:  حممد؛  واآل��ه  حممد  على  ال�سالة  وهي 
وا  صَلُّ آمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  يا  النَِّبيِّ  عََلى  يُصَلُّونَ  وَمَالئَِكَتهُ 

مُوا تَسْلِيما{.]الأحزاب:56[ عََليْهِ وَسَلِّ

ْبِن  َعِليِّ  َع��ْن  الكليني،  يعقوب  بن  حممد  عن  ورد  فقد 
َحِديٍد َعْن ُمَراِزٍم َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم اأّنه قال: 
»َرُجاًل اأََتى َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل 
َذِل��َك  َفَقاَل:  َل��َك،  اَلِتي  �سَ َبْع�َص  َفاأَْجَعُل  لِّي  اأُ�سَ اإِنِّ  اهلِل 
َلَك،  اَلِتي  َف �سَ َفاأَْجَعُل ِن�سْ َر�ُسوَل اهلِل  َيا  َفَقاَل:  َلَك؛  َخرْيٌ 
لِّي  اأُ�سَ نِّ  َفاإِ اهلِل  َر�ُسوَل  َيا  َفَقاَل:  َلَك؛  ُل  اأَْف�سَ َذِلَك  َفَقاَل: 
عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوُل  َفَقاَل  َلَك،  اَلِتي  �سَ ُكلَّ  َفاأَْجَعُل 
َك ِمْن اأَْمِر ُدْنَياَك َواآِخَرِتَك...  واآله: اإِذًا َيْكِفَيَك اهلُل َما اأََهمَّ
َأمْثالِها{  عَشْرُ  َفَلهُ  بِالْحَسَنَةِ  جاءَ  }مَــنْ  َوَج��لَّ  َعزَّ  َفَقاَل 
اَلُة َعَلى َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله ِبَع�ْسِر  َوُجِعَلِت ال�سَّ

َح�َسَناٍت«.)الكايف:274/8(

عبد الحسني جدوع
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}وََأعِــدُّوا  قال اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه الكرمي: 
بِهِ  ُترْهِبُونَ  الَْخيِْل  ِربَــاطِ  وَمِــنْ  ُقــوَّةٍ  مِنْ  اسَْتَطعُْتمْ  مَا  َلهُمْ 
عَدُوَّ اهلِل وَعَدُوَُّكمْ وََآخَِرينَ مِنْ دُونِِهمْ َال تَعَْلمُونَهُمُ اهلُل 
إَِليُْكمْ  يُوَفَّ  اهلِل  فِي سَِبيِل  ُتنْفُِقوا مِنْ شَيْءٍ  يَعَْلمُهُمْ وَمَا 

وََأنُْتمْ َال ُتْظَلمُونَ{.]الأنفال:60[
اإّن القوة هي القدرة على تغيري حال الإن�سان من حركة اإىل 

حركة اأخرى، اأو تغيري حالة ج�سم من مو�سع اإىل مو�سع اآخر.
ة �سدُّ  فقد بات معنى القوة كثريًا يف اللغة العربية فقيل: الُقوَّ
ة: املوؤثر الذي  ال�سعف، وهي طاقة من طاقات احلبل، وقيل الُقوَّ
حركته  حالة  اأَو  اجل�سم  �سكون  حالة  تغيري  اإِىل  مييل  اأو  يغرّي 
والنمو  الن�ساط  مبعث  وهو  م�ستقيم،  خط  يف  منتظمة  ب�سرعة 
تنق�سم  كما  وعقلية،  ة  وحيويَّ طبيعية  اإىل  وتنق�سم  واحلركة، 
�ْسِر اخَلْلق،  اإىِل باعثة وفاعلة، قيل: رجٌل �سديُد الُقوى: �سديُد اأَ
ِ والبحر واجلو م�سدر. ات امل�سلَّحة: فيالُق اجلي�ص يف الربَّ والقوَّ

ل  اأم  اخل��ري،  يف  ق��ّوت��ه  الإن�����س��ان  ي�ستخدم  اأن  املمكن  فمن 
ي�ستخدمه يف ال�سر.

العنف والقهر  اإىل  يتوّجه  اأن  فاإذا كان لالإن�سان قوة فيمكن 
واحلرب والدمار، والظلم وال�ستبداد، وال�سر والطغيان.

فقوة الإن�سان هي: َطاَقُتُه، وَحَرَكُتُه امْلَُتَناِمَيُة.
فالقوة يف ال�سطالح هي متّكن احليوان )اأي الكائن احلّي( 
قّوة  قّوته  �سّميت  نباتًا  الكائن  كان  ف��اإن  ال�ّساّقة؛  الأفعال  من 
كان  واإن  نف�سانّية  ق��ّوة  قّوته  �سّميت  حيوانًا  كان  واإن  طبيعّية، 

اإن�سانًا �سّميت قّوته قّوة عقلّية.

القّوة  ت�سّمى  للكّلّيات  اإدراك��ه��ا  باعتبار  العقلّية  وال��ق��وى 
اأدّلتها  من  الفكرّية  ناعات  لل�سّ ا�ستنباطها  وباعتبار  الّنظرّية، 

بالّراأي ت�سّمى القّوة العملّية.
فالقّوة اّلتي ت�ستعمل للّتهّيوؤ يف البدن اأو القلب يقال بها على 
وجهني: الأّول: ملا هو موجود ولكّنه ل ي�ستعمل، والآخر ملن ميكن 

اأن يح�سل منه الفعل.
فالن كاتب بالقّوة ملن يعرف الكتابة، ولكّنه ل يكتب، ومثال 

الّثان: فالن كاتب ملن ميكنه تعّلم الكتابة.
ا�ستباحة  ولي�ست  ال�سالم،  اأجل  من  هي  الإ�سالم  يف  فالقوة 
اأو انتهاج حرمات الآخرين، مهما كانت دياناتهم،  دم النا�ص، 

ومهما كانت انتماءاتهم.
للم�سلمني  و�سوابط  قوانني  �سرع  قد  الإ�سالمي  الدين  اإن 
و�سواء  اأو غريه،  �سواء كان م�سلمًا  الآخرين،  واأمرهم باحرتام 

كان متدّينًا اأي: �ساحب دين، اأو مل يكن كذلك.
ا�ستباحة  اأجل  من  القوة  على  احل�سول  الإ�سالم  يجّوز  فلن 

الدماء اأو الأعرا�ص اأو الأموال.
وذلك ما قاله اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي: }وََأعِدُّوا 
َلهُمْ مَا اسَْتَطعُْتمْ مِنْ ُقوَّةٍ وَمِنْ ِربَاطِ الَْخيِْل ُترْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ 

اهلِل...{.
َلهُمْ  }وََأعِــدُّوا  تعاىل  قوله  يِف  ال�سالم  عليه  َعِلٍيّ  َعْن  ُرِوَي 
عَدُوَّ  بِهِ  ُترْهِبُونَ  الَْخيِْل  ِربَاطِ  وَمِنْ  ُقوَّةٍ  مِنْ  اسَْتَطعُْتمْ  مَا 

َلَواِت َواِحَدًة َبْعَد َواِحَدٍة«. اهلِل...{ اأنه قال: »اأَْي َراِبُطوا ال�سَّ
اأوًل: النتظار لأن املرابطة  اأراد الإمام عليه ال�سالم  فهنا 

الـــــقـــــ�ة يف 
الإ�ــشــالم من 
الدفاع اأجل 
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بقلم: الشيخ محمد السند

حينئذ. تكن  مل 
ثانيًا: يف املعنى ا�سربوا، اأي: ا�سربوا على تكاليف الدين يف 

الطاعات وعن املعا�سي.
اأي: غالبوهم يف  اأعداء اهلل يف اجلهاد،   ثالثًا: ال�سرب على 

ال�سرب على �سدائد احلرب ل تكونوا اأقل �سربًا منهم وثباتًا.
راب��ع��ًا: ال��ث��ب��ات وال��ق��ي��ام يف ال��ث��غ��ور راب��ط��ني اخل��ي��ول فيها 

مرت�سدين م�ستعدين للدفاع.
يف  به  تتقوى  ما  كل  من  اأي:  ق��وة،  من  تعاىل  قوله  خام�سًا: 

احلرب من عددها.)فقه القراآن:334/1(
الكرة  هذه  وجه  وعلى  العامل  هذا  يف  الوحيد  املذهب  اإّن 
اأهل  اإن�سان على هو مذهب  اأي  دماء  ي�ستبيح  ل  الذي  الأر�ص 

ال�سالم. البيت عليهم 
البيت  اأه��ل  فقه  يف  فدمه  كذلك،  للكافر  بالن�سبة  حتى  بل 

عليهم ال�سالم ل ي�ستباح.
لي�ص له احرتام املوؤمن وامل�سلم، لكن ل ي�ستبيح دمه اإذا كان 

م�ساملًا ومعاهدًا.
ومذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم هو الوحيد الذي يقول اإّن 
احلرب بني الكفار وامل�سلمني اإذا و�سعت اأوزارها واأ�سبح ال�سلم 

ل يقتل الأ�سري من الكافرين.
فهذا املذهب الوحيد يف املدر�سة الإ�سالمية، بل يف الأر�ص، 

الذي ل يجيز ا�ستباحة دم اأي اإن�سان.
ففي احلقيقة القوة يف مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم لأجل 

ا�ستتباب ال�سلم ل للعنف ول ل�ستباحة دم الآخر.
ول للذبح على الهوية، مهما كانت الهوية؛ �سواء كانت بوذيًا 

اأو وثنيًا اأو غري ذلك.
بها  جاء  التي  الإلهية  ال�سريعة  ويف  الإ�سالم  يف  القوة  اإّن��ا 
النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وقام اأهل البيت عليهم 
مقاومة  اأج��ل  من  الب�سر  بني  الطرق  ب�ستى  بتطبيقها  ال�سالم 
العتداء  للم�سلمني مواجهة  �سمح  الإ�سالم  فاإّن  املعتدي فقط، 
من قبل الأعداء، وذلك حلفظ بي�سة الإ�سالم والعر�ص والأر�ص 

واملال والنف�ص.
وباب  للفكر،  ب��اب  هو  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  فمذهب 

للحوار، وباب الدعوة للدين بالنور، وبالقوة الناعمة.
النبي  �سعار  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  مذهب  �سعار  وهذا 
املوؤمنني  اأمري  الإمام  واآله و�سلم و�سعار  الأكرم �سلى اهلل عليه 
األ  ال�سالم  عليهما  واحل�سني  احل�سن  �سعار  ال�سالم  عليه  علي 

وهو: اأكره اأن اأبداأهم بقتال.

املعتدي،  بقتال  البدء  يكرهون  ال�سالم  عليهم  البيت  فاأهل 
ولي�ص العتداء على الآخر، لي�ص هناك من مدر�سة اأهل البيت 

عليهم ال�سالم َمْن يحّر�ص النا�ص على العنف.
املنطق،  هو  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  مدر�سة  �سعار  فاإنا 

وهي ل حتمل يف طياتها وبنودها يف م�سروعها العنف.
لذلك تعجب العامل كله يف زمننا هذا، بهذه الطريقة ملواجهة 

العتداء، وملواجهة العداء والأعداء.
اإّن العامل ينظر اإىل اأتباع مدر�سة اأهل البيت عليهم ال�سالم 

وهم يقتلون يف اأرجاء الكرة الأر�سية لكنهم ل ينتقمون.
البيت  اأه��ل  مدر�سة  ت��ب��اع  اأ ّن  اأ باأكمله  ال��ع��امل  راأى  وق��د 
يريد  الذي  والعدو،  املعتدي  بوجه  كالأ�سود  ال�سالم  عليهم 
ال�سيعة،  حرمة  انتهاك  يريد  اأو  ���س��الم،  الإ بي�سة  خ��راب 

واملال. والعر�ص  كالنف�ص 
فقد اأمر اهلل تعاىل اأّن ن�سرب املعتدي فقط، فريى العامل اأّن 

ال�سيعة ي�سربون من هو حامل ال�سالح �سدهم ح�سرًا.
وهذه من عظمة مدر�سة اأهل البيت عليهم ال�سالم.

ج��اءت  ال��ت��ي  العقلية،  الوحيانية،  املنطقية،  امل��در���س��ة 
النا�ص. لهداية 

حتمل  ل  والتي  النا�ص،  لهداية  ج��اءت  التي  املدر�سة  فهذه 
وحتمل  بال�سالم  جاءت  هي  بالعك�ص  بل  العنف،  م�سروعها  يف 
اأن  املمكن  من  هل  والإ�سالح،  واخلري  ال�سالم  وتريد  ال�سالم، 

ت�ستبيح الدماء والأعرا�ص والأموال؟ هل هذا معقول؟!
اإّن النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم حينما قال: »بعثت 
النا�ص  اأيها  كله،   للعامل  يقول  اأن  اأراد  الأخ��الق«  لأمتم مكارم 
للعنف،  اأبعث  ومل  والأعرا�ص،  الدماء  ل�ستباحة  اأبعث  مل  اإّن 
وحفظ  ال��دم��اء،  حلفظ  بعثت  بل  احل��رم��ات؛  لهتك  اأبعث  ومل 
الأعرا�ص، وحفظ الأموال؛ وهذا هو الفكر ال�سحيح لالإن�سانية.
وقد جاء اأهل البيت عليهم ال�سالم بالرتكيز على العالقات 
الجتماعية، فيما بني الفرد والفرد وبني العائلة والأخرى، وبني 

املجتمعات فيما بينهم.
والعائلية  والفردية  الجتماعية  العالقات  م�سري  فت�سحيح 
والدولية مبنية على �سوابط واأ�س�ص واأ�سول جاء بها اأهل البيت 

عليهم ال�سالم.
يخالف  ل  اأجمعني  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  فكالمهم 

القراآن اأبدًا، لأنهما ل يفرتقان.
فاإذا كان �سيئان ل يفرتقان، هل من املمكن اأن يكونا �سدين؟! 

فهذا ل يعقل.
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�سيا�سة  ال�سالم  عليه  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  الإمام  تبّنى 
من  الطامعون  به  يطمع  ما  بكل  ال�سادق  الزهد  على  ترتكز  نف�سه  مع 
بيت  ال�سالم يف  عليه  املوؤمنني  اأمري  فلقد عا�ص  وملذات وزخرف،  مال 
ال�سعري،  خبز  ياأكل  وكان  الأمة،  فقراء  ي�سكنه  عّما  يختلف  ل  متوا�سع 

تطحنه زوجته اأو يطحنه بيده �سواء يف ذلك قبل خالفته، اأو بعدها.
يف  الثابت  مبدوؤه  فكان  واأب�سطها،  الألب�سة  اأخ�سن  يلب�ص  كان  و 

امل�سمار. هذا 
َقِد  اإَِماَمُكْم  َواإِنَّ  »اأََل  يقول:  حنيف  بن  عثمان  اإىل  له  كتاب  ففي 
َتْقِدُروَن  َل  ُكْم  نَّ َواإِ اأََل  ْيِه؛  ِبُقْر�سَ ُطْعِمِه  َوِمْن  ِبِطْمَرْيِه،  ُدْنَياُه  ِمْن  اْكَتَفى 
َما  اهلل  َفَو  َو�َسَداد؛  ة  َوِعفَّ َواْجِتَهاد،  ِبَوَرع  اأَِعيُنوِن  َولِكْن  ذِلَك،  َعَلى 
اأَْعَدْدُت  َوَل  َوْفرًا،  َغَناِئِمَها  ِمْن  َخْرُت  ادَّ َوَل  ِترْبًا،  ُدْنَياُكْم  ِمْن  َكَنْزُت 
اإلَّ  ِمْنُه  اأََخ��ْذُت  َوَل  �ِسرْبًا،  َها  اأَْر�سِ ِمْن  ُحْزُت  َوَل  ِطْمرًا،  َثْوِبي  ِلَباِل 
َمِقَرة«. ة  َعْف�سَ ِمْن  ْه��َوُن  َواأَ اأَْوَهى  َعْيِني  يِف  َوَلِهَي  َدِبَرة،  اأََتان  َكُقوِت 

الكتاب45( البالغة:رقم  )نهج 
مل يعط الإمام �سالم اهلل عليه لهذه الدنيا اأهمّية بقدر ما كان و�سّيته 
لولته باإعانته عليه ال�سالم بالورع والجتهاد، وال�سري ب�سريته ومنهجه 

يف التعامل مع الرعية والنا�ص.
على  حنيف  ب��ن  عثمان  اإىل  كتابه  يف  ال�����س��الم  عليه  ّك���د  اأ وق��د 
ل  الذي  والوهن  الواهي  املكان  مبثابة  الدنيا  هذه  اتخاذ  �سرورة 

عليه. العتماد  ميكن 
ومن  الدنيا  هذه  من  يّدخر  مل  اأّن��ه  ال�سالم  عليه  كتابه  يف  ذكر  فقد 
من  ويكرث  يجمع  يكن  ومل  والف�سة،  الذهب  من  فتات  مبقدار  غنائمها 
الغنائم، ومل يعّد للح�سول على اجلاه ول ال�سلطة ول الأموال الطائلة، 
تبارك  اهلل  خلق  وقد  والت�سريعية،  التكوينية  ال�سلطة  بيده  اأّن  واحل��ال 
اهلل  �سلوات  الأطهار  الأئمة  ول��ده  واأج��ل  اأجله  من  الدنيا  هذه  وتعاىل 

و�سالمه عليهم، لكن النا�ص مل يعرفوا قدره ومل يعّظموا �ساأنه.
الذي يجتمع فيه  بالأنف  الدنيا من زبرجها وما فيها  �سّبه هذه  وقد 
املاء، فالدنيا هي كالأنف وما يف هذه الدنيا من الذهب والف�سة والغنائم 

هي كاملاء الذي يف جوف الأنف.
نف�سه من  ال�سالم هذه مع  الإمام عليه  �سيا�سة  نلم�ص  اأن  فبمقدورنا 

خالل امل�ساديق التالية:
فعن هارون بن عنرتة عن اأبيه قال: »دخلت على علي باخلورنق، و هي 
يف ف�سل �ستاء، وعليه خلق قطيفة، فقلت: يا اأمري املوؤمنني! اإن اهلل قد 
جعل لك ولأهلك يف هذا املال ن�سيبًا، واأنت تفعل هذا بنف�سك!! فقال 

العي�س الب�شيط
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عليه ال�سالم: »واهلل ما اأرزوؤكم اأنق�سكم �سيئًا، وما هي اإل قطيفتي التي 
اأخرجتها من املدينة«.)تذكرة اخلوا�ص:113(

اأنت  املوؤمنني! هذا  اأمري  يا  بقوله:  يومًا  زياد  بن  وقد خاطبه عا�سم 
يف خ�سونة ملب�سك وج�سوبة ماأكلك، فاأجابه علي عليه ال�سالم: »ويحكم 
اإن ل�ست كاأنت، اإن اهلل تعاىل فر�ص على اأئمة العدل اأن يقدروا اأنف�سهم 

ب�سعفة النا�ص كي ل يتبيغ بالفقري فقره«.)نهج البالغة:209(
فهو عليه ال�سالم اأمري املوؤمنني وهو و�سي ر�سول رب العاملني حممد 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وكيف ل تكون �سريته وحياته كما 
ُذكر وقد تربى يف حجر النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وتعّلم 

منه واأخذ �سريته من �سيد اخللق اأجمعني.
وال�سالح  العدل  اإىل  يدعون  منهم  اأئمة  للنا�ص  اهلل  جعل  فقد 
العدل  اإم��ام  فعلى  املنكر،  عن  وينهون  باملعروف  النا�ص  وي��اأم��رون 
لأّنه  مبعاناتهم،  ي�سعر  واأن  والفقراء  امل�ساكني  من  النا�ص  يرعى  اأن 
هذه  يرون  لأّنهم  والأو�سياء،  الأنبياء  �سرية  وهذه  عنهم،  امل�سوؤول 

الآخرة. اإىل  للو�سول  الدنيا معربًا 
وعن �سويد بن غفلة قال: دخلت على علي عليه ال�سالم يومًا و لي�ص 
يف داره �سوى ح�سري رث وهو جال�ص عليه، فقلت: يا اأمري املوؤمنني! اأنت 
ملك امل�سلمني واحلاكم عليهم وعلى بيت املال، وتاأتيك الوفود ولي�ص يف 
اإّن اللبيب ل  بيتك �سوى هذا احل�سري؟ فقال عليه ال�سالم: »يا �سويد! 
يتاأثث يف دار النقلة واأمامنا دار املقامة، قد نقلنا اإليها متاعنا، ونحن 

منقلبون اإليها عن قريب«.)تذكرة اخلوا�ص:115(
اإّن الدني���ا دار فن���اء والبق���اء يف دار الآخرة، وعلى الإن�س���ان اأن ينقل 
متاعه وحمله اإىل الآخرة، فاإّن عمله يف هذه الدنيا �سينعك�ص يف الآخرة، 
اإذا كان عمل���ه �ساحلًا ف�س���ريى �سالح حاله يف الآخ���رة، واإذا كان عمله 
�سيئًا ف�سريى نتيجة اأعماله، فالنقالب والنتقال اإىل الآخرة لي�ص ببعيد 
ع���ن اأي �س���خ�ص، �س���واء كان فق���ريًا اأو غنيًا، وق���د قال تع���اىل: }َأيْنَمَا 
تَُكوُنـــوا يُدِْرُكُكـــمُ الْمَـــوْتُ وََلـــوْ ُكنُْتـــمْ فِـــي بُـــرُوٍج مُشَـــيَّدَةٍ وَإِنْ 
ُتصِبْهُـــمْ حَسَـــنٌَة يَُقوُلـــوا هَـــذِهِ مِـــنْ عِنْـــدِ اهلِل وَإِنْ ُتصِبْهُمْ سَـــيَِّئٌة يَُقوُلـــوا هَذِهِ 
مِـــنْ عِنْـــدَِك ُقـــْل ُكلٌّ مِنْ عِنْـــدِ اهلِل َفمَـــاِل هَـــؤَُالءِ الَْقوِْم َال يَـــَكادُونَ 

حَدِيًثا{.]الن�س���اء:78[ يَْفَقهُونَ 
الدنيا  هذه  من  لالنتقال  الوحيدة  والو�سيلة  منه،  مفّر  ل  املوت  فاإّن 
اأعلى برج  اأو ما بينهما وهو الربزخ، فلو كان الإن�سان على  اإىل الآخرة 
يف العامل اأو على اأعلى قّمة يف العامل فاإّنه �سيموت حتمًا ل ريب يف ذلك.

كي  ال�سوق  يف  ليبيعه  �سيفه  يخرج  ال�سالم  عليه  علي  ه��و  وه��ا 
الإ�سالمية  الأم��ة  زعيم  و  املوؤمنني  اأمري  هو  و  اإزارًا،  بثمنه  ي�سرتي 

الإ�سالمي. العامل  اأكرث بقاع  الأموال من  اإليه  الذي جتبى 
فعن اأبي رجاء قال: اأخرج علي عليه ال�سالم �سيفًا اإىل ال�سوق فقال: 
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»من ي�سرتي مني  هذا؟ فو الذي نف�ص علي بيده لو كان عندي 
ثمن اإزار ما بعته«!!! فقلت له: اأنا اأبيعك اإزارًا واأن�سوؤك ثمنه 
قب�ص  فلما  عطائه،  اإىل  اإزارًا  اإليه  فدفعت  عطائك،  اإىل 

عطاءه دفع اإّل ثمن الإزار.)�سرح نهج البالغة:200/2(
واإن قدر له  ياأخذ من فيئهم �سيئًا،  ال�سالم ل  فاإّن عليه 
اخلروج من الكوفة، فال يخرج اإل بالذي جاء به من املدينة 

املنورة: راحلته ورحله وغالمه.
فكانت نفقته تاأتيه من غلته باملدينة بينبع، وكان يطعم 

ال���ن���ا����ص م���ن���ه���ا اخل��ب��ز 
واللحم، وياأكل هو الرثيد 

بالزيت.
عليه  ح��ر���س��ه  ول�����س��دة 
ال�سالم على �سلوك �سبيل 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآل����ه يف ع��دل��ه وزه����ده، 
علقمة  ب��ن  ع��ق��ب��ة  اأ����س���ار 
علي  على  دخ��ل��ت  بقوله: 
بني  ف����اإذا  ال�����س��الم  عليه 
اآذتني  حام�ص،  لنب  يديه 
خبز  وك�س�ر  حمو�سته، 
ي��اب�����ص، ف��ق��ل��ت: ي��ا اأم��ري 
املوؤمنني! اأتاأكل مثل هذا؟ 
فقال ل: »يا اأبا اجلنوب! 
ي��اأك��ل  اهلل  ر����س���ول  ك����ان 
يلب�ص  و  ه��ذا،  م��ن  اأيب�ص 

اأخ�سن من هذا«، واأ�سار اإىل ثيابه، »فاإن اأنا مل اآخذ مبا اأخذ 
به خفت األ اأحلق به«.)�سرح نهج البالغة:201/2(

فكان عليه ال�سالم يعي�ص حياته كحياة ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم وكان ينتظر بفارق ال�سرب اليوم الذي 
اأن ل  واآله و�سلم، كما كان يحب  به �سلى اهلل عليه  يلتحق 
يكون قد اأح�ّص بالراحة يف هذه الدنيا، كما اأّن النبي �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم مل يذق طعم الراحة واحلالوة فيها.
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حياة  يف  ال�سالم  عليه  ك��ان  وق��د 
عليه واآله و�سلم يتبعه كما تتبع الف�سيل اأثر اأمه، فعنه عليه 
ِه َيْرَفُع  يِل اأََثَر اأُمِّ َباَع اْلَف�سِ ِبُعُه اتِّ ال�سالم قال: »َوَلَقْد ُكْنُت اأَتَّ
ِل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِمْن اأَْخاَلِقِه َعَلمًا َوَياأُْمُرِن ِبالْقِتَداِء ِبِه«.)نهج 

البالغة:300(
بن  اهلل  عبد  رواه  ما  نف�سه  على  لالأمة  اإي��ث��اره  ولعظيم 
عليه  علي  اأعتق  ق��ال:  ال�سالم  عليه  احل�سن  بن  احل�سني 
و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حياة  يف  ال�سالم 
ول  ولقد  جبينه،  وع��رق  ي��داه،  عملت  ما  ملوك  األ��ف 
اإل التمر ول ثيابه  اخلالفة، واأتته الأموال، فما كان حلواه 

اإل الكرابي�ص«.)�سرح نهج البالغة:202/2(
عليه  املوؤمنني  اأم��ري  عند  كانت  الدنيا  هذه  يف  فاحلياة 
ت�����س��اوي  ل  ال�������س���الم 
عنها  عرّب  وقد  �سيئًا، 
ال�سالم  عليه  ب��ق��ول��ه 
امل��ع��روف��ة  خ��ط��ب��ه  يف 
...« ب��ال�����س��ق�����س��ق��ة: 

َة َوَبَراأَ  بَّ َوالَِّذي َفَلَق احْلَ
وُر  ُح�سُ َل���ْوَل  �َسَمَة  النَّ
ِة  جَّ ِر َوِقَياُم احْلُ احَلا�سِ
َوَم��ا  النا�سر  ب��وج��ود 
َعَلى  َت��َع��اىَل  اهلُل  اأََخ���َذ 
وا  َي��ِق��رُّ َل  اأَْن  اْلُعَلَماِء 
��ِة َظ���امِلٍ َوَل  َع��َل��ى ِك��ظَّ
لأَْلَقْيُت  َمْظُلوٍم  �َسَغِب 
َح��ْب��َل��َه��ا َع��َل��ى َغ��اِرِب��َه��ا 
َوَل�َسَقْيُت اآِخَرَها ِبَكاأْ�ِص 
ُدْنَياُكْم  َولأَْلَفْيُتْم  ِلَها  اأَوَّ
اأَْزَه��������َد ِع����ْن����ِدي ِم���ْن 

َعْفَطِة َعْنز«.)معان الأخبار:362(
وعن �سفيان الثوري عن عمر بن قي�ص قال: رئي على علي 
»يخ�سع  فقال:  فعوتب يف ذلك،  اإزار مرقوع،  ال�سالم  عليه 
عليهم  الأئمة  املوؤمن«.)خ�سائ�ص  به  ويقتدي  القلب،  له 

ال�سالم:96(
فمن الأمور التي تدل على زهد الإن�سان وعدم اهتمامه 
اخلارجي  باملظهر  الهتمام  ع��دم  ه��و  وزبرجها  بالدنيا 
لالإن�سان،  والنظام  الرتتيب  عدم  يعني  ل  وذل��ك  لنف�سه، 
بل هو عدم الهتمام لكيفية ما يلب�سه الإن�سان، فاإن الإزار 
املرقوع الذي قد رّقع يف عدة اأماكن، يوجب اخل�سوع لقلب 
بالدنيا،  اهتمامه  عدم  يف  الإن�سان  زهد  ويبنّي  الإن�سان، 
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شعبة الدراسات والبحوث/ 

عن مصادره بترصف

وباملالب�ص الأنيقة واحلديثة واملالب�ص الكذائية.
فلق���د بلغ يف �س���دة زه���ده عليه ال�س���الم ابتغ���اء لوجه اهلل 
ْع���ُت  ِمْدَرَعِتي   تع���اىل ما يتجلى فعرب عن ذل���ك: »َواهلِل َلَقْد َرقَّ
َل َتْنِبُذَها  َهِذِه َحتَّى ا�ْس���َتْحَيْيُت ِمْن َراِقِعَها َو َلَقْد َقاَل ِل َقاِئٌل اأَ
َباِح َيْحَمُد اْلَقْوُم  ي َفِعْن���َد ال�سَّ َعْن���َك َفُقْلُت ]اْعُزْب [ اْغُرْب َعنِّ

البالغ���ة:229( ���َرى«.)نهج  ال�سُّ
فقد  للم�ساكني،  وقفها  اأو  بها  ت�سدق  التي  �سدقاته  اأّم��ا 
ذكر املوؤرخ عمر بن �سبة املتوفى عام )262ه�( قائمة طويلة 
بها، حتى اأّنه عندما ب�سر بتفجر املاء من اإحدى عيون ينبع، 
وهي اأرا�ص خ�سبة مليئة بالنخل والزروع كان قد وقفها عليه 
ال�سالم للم�سلمني، اأبدى �سروره )ثم ت�سدق بها على الفقراء 
وامل�ساكني ويف �سبيل اهلل، واأبناء ال�سبيل القريب والبعيد، يف 
ال�سلم واحلرب، ليوم تبي�ص فيه وجوه وت�سود وجوه، لي�سرف 
اهلل بها وجهي عن النار، وي�سرف النار عن وجهي(.)تاريخ 

املدينة:220/10، و348(
    م�شاواة ع�شريته عليه ال�شالم ب�شائر النا�س

اأّما منهاج اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم الذي �سلكه يف اأهل 
من  اإل  نف�سه  مع  منهاجه  عن  بعيدًا  يكن  فلم  وقرابته  بيته 
بالأمة  اأ�سا�ص م�ساواتهم  الدرجة، فقد كان مبنيًا على  حيث 
الذي يتحملونه من مهام من  اإن  بل  والواجبات،  يف احلقوق 
ما  بكثري  اأك��رث  الإ�سالمية  وامل�سرية  الر�سالة  حماية  اأج��ل 

ينالون من حقوق.
فقد كان الإمام عليه ال�سالم حري�سًا على معاملة ذويه يف 
م�ساألة احلقوق كما لو كانوا من عامة النا�ص، فال يف�سلهم، 
التدريب  اأ�سلوب  معهم  و�سلك  بحق،  مييزهم  ول  بعطاء، 
مع  �سديدًا  يبدو  ك��ان  بل  معهم،  مبنهاجه  للعمل   والإع���داد 
بع�سهم من اأجل اأن ينتهج اخلط الذي ر�سمه ملتعلقيه واأهل 

قرابته، وهاك �سورًا من منهاجه ذلك:
ال�سالم  عليه  علي  ف��رغ  )مل��ا  احل��ن��ا:  �ساحب  م�سلم  ق��ال 
»يا  قال:  ثم  امل��ال،  بيت  ودخل  الكوفة،  اأتى  اجلمل  اأهل  من 
بنات  اإح��دى  ثم جاءت  بيننا،  ق�سمه  ثم  غ��ريي«،  مال! غّري 
ونزعه  يدها  وراءها ففك  ف�سعى  �سيئًا،  منه  فتناولت  قري�ص 
عليه  قال  حقًا،  فيه  لها  اإّن  املوؤمنني!  اأم��ري  يا  فقلنا:  منها، 
�ساء«(.)اأن�ساب  ما  فليعطها  حقه  اأبوها  اأخذ  »اإذا  ال�سالم: 

الأ�سراف:132/2(
اأب��ي  ب��ن  جعفر  ب��ن  اهلل  عبد  اأن  �سعيد  ب��ن  ه���ارون  وروى 
اأو  اأم��رت ل مبعونة  لو  املوؤمنني!  اأم��ري  يا  له:  قال  قد  طالب 

نفقة، فو اهلل ما ل نفقة اإل اأن اأبيع دابتي!! فقال الإمام عليه 
ال�سالم: »ل واهلل ما اأجد لك �سيئًا اإّل اأن تاأمر عمك اأن ي�سرق 

فيعطيك«.)�سرح نهج البالغة:200/2(
وجاءه اأخوه عقيل وكان �سريرًا وما يطلب �ساعًا من القمح 
من بيت مال امل�سلمني زيادة على حقه وظل يكرر طلبه على 
و  اإل  املوؤمنني  اأم��ري  الإم��ام  من  كان  فما  ال�سالم،  عليه  علي 
اأحمى له حديدة على النار واأدناها منه، ففزع منها عقيل، ثم 
اإن�سانها ملدعبه،  اأحماها  اأتئن من حديدة  »يا عقيل!  وعظه: 
وجترن اإىل نار �سجرها جبارها من غ�سبه، اأتئن من الأذى 

ول اأئن من لظى«.)بحار الأنوار:98/40(
ليلى،  ت��زّوج  اأن��ه  ال�سالم:  عليه  علي  �سادق عن  اأب��ي  وعن 
فجعلت له حجلة، فهتكها، وقال: »ح�سب اآل علي ما هم فيه«.

)بحار الأنوار:327/40(
َج  وعن احل�سن بن �سالح بن حي قال: )َبَلَغِني اأَنَّ َعِلّيًا َتَزوَّ
اأبي  اآل  َيْدُخَله(.)مناقب  اأَْن  َفاأََبى  َبْيتًا  َل��ُه  َدْت  َفَنجَّ اْم���َراأًَة 

طالب:100/2(
علي  اإىل  قال: )زفت عمتي  العامري  علي  بن  وعن كالب 
قفة  وخلفها  قطيفة،  حتتها  باأكاف  حمار  على  ال�سالم  عليه 

معلقة!!«.)بحار الأنوار:328/40(
وذوي  بيته  اأه��ل  مع  ال�سالم  عليه  علي  منهاج  كان  هكذا 
قرابته ل يفرط من اأجلهم بحق من حقوق امل�سلمني اأبدًا، بل 
يعمل كل ما من �ساأنه رفع م�ستواهم باجتاه مبادئه يف الزهد، 
مموع  ومل�سلحة  تعاىل،  اهلل  �سبيل  يف  نف�سه  مع  و�سيا�سته 

الأمة.
ول  فيه  لب�ص  ل  الو�سوح  ك��ل  وا�سحًا  منهجه  ك��ان  ولقد 
ِبيَت  اأَ غمو�ص ول يخ�سع لعاطفة اأو م�ساومة اأبدًا: »َواهلِل لأَْن 
دًا اأََحبُّ  فَّ َجرَّ يِف الأَْغاَلِل ُم�سَ دًا اأَْو اأُ ْعَداِن ُم�َسهَّ َعَلى َح�َسِك ال�سَّ
اإَِلَّ ِمْن اأَْن اأَْلَقى اهلَل َوَر�ُسوَلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َظامِلًا ِلَبْع�ِص اْلِعَباِد 
َحدًا ِلَنْف�ٍص ُي�ْسِرُع اإِىَل  َطاِم َوَكْيَف اأَْظِلُم اأَ بًا ِل�َسْيٍء ِمَن احْلُ َوَغا�سِ

ى ُحُلوُلَها«.)نهج البالغة:224( َ اْلِبَلى ُقُفوُلَها َوَيُطوُل يِف الرثَّ
اإنا ميثل  ال�سالم  الإمام عليه  الذي اختاره  ال�سبيل  وهذا 
اأمري  الذي حر�ص  ال�سامل  الجتماعي  العدل  اأحد م�ساديق 
املوؤمنني عليه ال�سالم على جت�سيده واقعًا حيًا يف دنيا النا�ص.
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علمه  مبقت�سى  وه��و  برزقهم،  وتكّفل  اخللق  اهلل  خلق 
وعدله يرزق من ي�ساء ويقّدر �سعة رزقه.

اإلهية  حكمة  وفق  العباد  لأرزاق  فتقديره  حكيم  ولأّن��ه 
ف�ساًل عن اأّنها مل�سلحة العبد.

فاملوؤمن هو من يتوّكل على اهلل، وير�سى مبا ق�سى اهلل 
وقّدر له من الرزق.

واإّن من اخلطاأ اأن يهتم الإن�سان برزقه وهو مكفول له، 
ويرتك العمل هلل وهو املطلوب منه.

اإِىَل  َماِء  ال�سَّ ِمَن  َيْنِزُل  الأَْم��َر  اإِنَّ  »اأََل  علي:  الإم��ام  قال 
َر اهلُل َلَها،  ا َقدَّ الأَْر�ِص ُكلَّ َيْوٍم َكَقْطِر امْلََطِر اإِىَل ُكلِّ َنْف�ٍص مِبَ
اَب  َذا اأَ�سَ ْو َماٍل اأَْو َنْف�ٍص، َفاإِ اٍن يِف اأَْهٍل اأَ ِمْن ِزَياَدٍة اأَْو ُنْق�سَ
اآَخَر  ِعْنَد  َراأَى  اأَْو  َنْف�ٍص،  اأَْو  َماٍل  ْو  اأَ اأَْهٍل  يَبٌة يِف  اأََحَدُكْم ُم�سِ

َغِفرَيًة َفاَل َتُكوُن َلُه ِفْتَنة«.)قرب الإ�سناد:38(
فبنّي الإمام عليه ال�سالم اأّن لي�ص هناك مفّر من املوت 
»َفَما  ال�سالم:  عليه  فقال  الدنيا،  هذه  يف  لأحد  بقاء  فال 
ه«.)نهج  َيْنُجو ِمَن امْلَْوِت َمْن َخاَفُه َوَل ُيْعَطى اْلَبَقاَء َمْن اأََحبَّ

البالغة:81(
الدنيا،  يف  البقاء  مينح  ل  به  وا�ستاأن�ص  املوت  اأحّب  من 
وقد ميوت يف اأي حلظة وياأتي الأجل بغتة، ومن خاف املوت 
ولو  املوت  ياأتكم  منه،  مفّر  ول  خوفه،  ب�سبب  منه  ينجو  ل 

كنتم يف بروج م�سّيدة.
يف  العباد  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  اأو�سى  وقد 
الآجال  ووّقت  الأمثال  اهلل �سرب  واأّن  واملوت  الآجال  ذكر 
يُكْم  »اأُو�سِ ال�سالم:  عليه  فقال  النا�ص  لكل  امل��وت  وح��ّدد 
َلُكُم  ��َت  َوَوقَّ الأَْم��َث��اَل،  َرَب  �سَ ��ِذي  الَّ اهلِل  ِبَتْقَوى  اهلِل  ِعَباَد 
َيا�َص، َواأَْرَفَغ َلُكُم امْلََعا�َص، َواأََحاَط ِبُكُم  الآَجاَل، َواأَْلَب�َسُكُم الرِّ
َواِبِغ،  ال�سَّ َعِم  ِبالنِّ َواآَثَرُكْم  َزاَء،  اجْلَ َلُكُم  َد  ْر�سَ َواأَ اَء،  الإِْح�سَ
اُكْم  َفاأَْح�سَ اْلَبَواِلِغ،  َجِج  ِباحْلُ َواأَْن��َذَرُك��ْم  َواِفِغ،  الرَّ َفِد  َوالرِّ
اأَْنُتْم  ٍة،  ِعرْبَ َوَداِر  ٍة  ِخرْبَ َقَراِر  يِف  ُمَددًا،  َلُكْم  َف  َوَوظَّ َعَددًا 

ا�َسُبوَن َعَلْيَها«.)نهج البالغة:108( وَن ِفيَها َوحُمَ َترَبُ ُمْ
اإّن اهلل تعاىل �سرب الأمثال يف القراآن الكرمي لتقريب 
اأمر ما يف �سورة ح�سّية  اأو  اإبراز معنى حادثة  املعنى وهو 
باملثل �سورة  يلم�ص  الإن�سان  لتقريب معنى املطلوب، حيث 

م�سابهة اأو نظرية للواقع.
وقد اأو�سح اهلل تعاىل اأن �سرب الأمثال باأي �سيء �سغريًا 
كان اأو كبريًا، ذو منفعة وفائدة؛ وذلك لأن اهلل تعاىل خالق 
كل �سيء، وهلل يف خلقه �سوؤون، فيجعل ما �ساء من املنفعة 
مثاًل  وي�سربه  خلقه،  من  �ساء  وم��ن  �ساء  فيما  والفائدة 
الكمال  من  اإن  بل  نق�سًا  ه��ذا  ولي�ص  ب��ه،  يهتدون  للنا�ص 
وال�سغرية  ال�سعيفة  املخلوقات  اهلل يف  يجعل  اأن  والف�سل 

تقديــــــر الأرزاق 
والآجــــــــــــــال يف 
ــج الـــبـــالغـــة ــهـ نـ
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يف العرف فوائد ومنافع.
اللبا�ص  الإن�سان  األب�ص  برحمته  وتعاىل  تبارك  فهو 
الفاخر واأورى به عورته، وقد زاد له يف معا�سه وجعله من 
احلالل الطيب، واأبعده عن اخلبائث والنجا�سات، وذلك 
الإح�ساء  وعّلمهم  النا�ص  اأبلغ  وقد  ورحمة،  منه  حتننًا 
والعدد، وقد ن�سب لكل عمل اأمر بها مكافاأة، ويف املقابل 
لكل عمل نهى عنه عقوبة، ليكون هناك متييٌز بني اخلري 
وال�سر، وقد جاء يف القراآن الكرمي: }...ُقْل هَْل يَسَْتِوي 
ُأوُلوا  رُ  يََتَذكَّ إِنَّما  يَعَْلمُونَ  ال  وَالَّذينَ  يَعَْلمُونَ  الَّذينَ 

اأَللْباب{.]الزمر:9[
النا�ص  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  الإم��ام  اأو�سى  وقد 
على  واختارهم  الب�سر  ل  ف�سّ قد  تعاىل  لأن��ه  اهلل  بتقوى 
جميع ملوقاته فاأو�سع لهم الّنعم واأمّتها، فهو تعاىل املعني 
للو�سول اإىل عي�ٍص هنيء وهو �سبحانه وتعاىل الذي �سّهل 
لالإن�سان العي�ص الوا�سع واحلياة الرغيدة، وقد اأنذر الب�سر 

واأخربهم ونّبههم بالأدلة والرباهني البالغة.
التي  النعم  من  ال�سالم مموعة  عليه  الإم��ام  عّد  لقد 
تبارك  اهلل  اأّن  على  وح��ّث  الإن�سان  على  تعاىل  اهلل  اأنعم 
وتعاىل برحمته جعل هذه النعم بتمامه وكماله قوله تعاىل: 
}الْيَوْمَ َأْكمَْلتُ َلُكمْ دينَُكمْ وََأتْمَمْتُ عََليُْكمْ نِعْمَيت 

وَرَضيتُ َلُكمُ اِإلسْالمَ دينًا{.]املائدة:3[
بنعمة  تذكريًا  الو�سية  بهذه  ال�سالم  عليه  الإم��ام  جاء 
املنافع،  من  عليه  ت�ستمل  وما  الأب���دان،  بخلق  تعاىل  اهلل 
ففائدة الأ�سماع اأن تعي ما خلقت لأجله، وفائدة الأب�سار 
اأن يدرك بها الإن�سان عجايب م�سنوعاته تعاىل فيح�سل 
له منها عربة، فهذه من النعم الإلهية على الإن�سان.)�سرح 

نهج البالغة لبن ميثم البحران:249/2(
َر  وقال اأي�سًا عليه ال�سالم يف تقدير اأعمار الب�سر: »َوَقدَّ

َها َعْنُكم«.)نهج البالغة:110( َلُكْم اأَْعَمارًا �َسرَتَ
وذلك  الب�سر،  عن  واأخفاها  الأعمار  تعاىل  اهلل  وقدر 
عند  احل�ساب  ي�سدد  اأج���اًل  الإن�����س��ان  حلياة  اأّن  لبيان 
اهلل  علم  يف  ذل��ك  ويجب  يحل  واأي��ن  متى  ولكن  حلوله، 
بِِإْذِن  إِالَّ  تَمُوتَ  َأنْ  لِنَْفٍس  كانَ  }وما  بقوله:  وحده 
اهلل كِتابًا مُؤَجَّالًَ{.]اآل عمران:145[. )يف ظالل نهج 

ملغنية:397/1( البالغة 
الَْغيْثَ  وَيُنَزُِّل  السَّاعَةِ  عِْلمُ  عِنْدَهُ  اهلَل  }إِنَّ  تعاىل:  وقوله 
َغدًا  تَْكسِبُ  ماذا  نَْفسٌ  تَــدْري  وَما  اأَلرْحــاِم  فِي  ما  وَيَعَْلمُ 
عَليمٌ خَبري{. اهلَل  إِنَّ  تَمُوتُ  َأرٍْض  بِــَأيِّ  نَْفسٌ  ــدْري  تَ وَمــا 

]لقمان:34[
اإّن �سرت الآجال واملوت عن الب�سر حلكمة اإلهية، فربحمته 

غّيب عن الإن�سان اأجله، ووقت موته وكيفية موته.
موته  ب�ساعة  وعلمه  اإدراك���ه  حني  الإن�سان  تفكري  لأّن 
والأر�ص التي فيها ميوت ي�سبب له عدم الطماأنينة، وعدم 
الراحة يف عبادته ويف ماأكله وم�سربه وعي�سه، وكذلك يف 
�سيخ�سر  اأّن��ه  عن  ف�ساًل  والجتماعية؛  العائلية  عالقاته 

احلياة ال�سعيدة يف الدنيا.
فاقت�ست احلكمة الإلهية اأن يجهل النا�ص زمان ومكان 
َأرْض  ــَأيِّ  ــ بِ ــْفــسٌ  نَ ــدْري  ــ تَ ــا  ــ }وَمَ ت��ع��اىل:  ف��ق��ال  موتهم، 

تَمُوت{.]لقمان:34[
ا�ستعداد  على  الإن�سان  يكون  اأن  ذلك  يف  احلكمة  ولعلَّ 
ل�ستقبال املوت يف اأيِّ وقت جاء وهو على طاعة اهلل، ولو 
الفجور  على  ي�سّجعه  ذلك  فاإنَّ  موته  بزمن  الإن�سان  علم 
والع�سيان متكاًل على التوبة والإنابة والت�سويف قبل مّدة 

من حلول اأجله.
ُه  وقال عليه ال�سالم يف و�سفه هلل �سبحانه وتعاىل: »َفاإِنَّ
ى  ْك �َسْيئًا ِمْن اأَْمِرُكْم �ُسًدى َقْد �َسمَّ مَلْ َيْخُلْقُكْم َعَبثًا َومَلْ َيرْتُ

اآَثاَرُكْم َوَعِلَم اأَْعَماَلُكم«.)وقعة �سفني:10(
فيما  املخلوقات  اأف�سل  وجعله  الإن�سان  تعاىل  اهلل  خلق 
من  ول  جزافًا  ول  عبثًا  يخلقه  فلم  واأطاعه،  اهلل  عبد  لو 
والعياذ   - وجل  عّز  الباري  لكان  واإّل  و�سبب،  حكمة  دون 

باهلل - غري حكيم.
والآثام  ال�سقاق  ذو  اجلهول  الإن�سان  الب�سري  فاملخلوق 
}وَما خََلْقتُ الِْجنَّ  اأجل العبادة، فقال تعاىل:  خلق من 
لِــيَــعْــبُــدُون{.]ال��ذاري��ات:56[ وك��ذل��ك قال  وَاِإلنْــــسَ إِالَّ 
تعاىل: }وَما خََلْقنَا السَّماواتِ وَاأَلرْضَ وَما بَيْنَهُما العِبني{.

]الدخان:38[
فلم يخلق اهلل تعاىل املخلوقات ف�ساًل عن الإن�سان من 
وبداية  العبادة،  اأج��ل  من  خلقها  بل  واللهو،  اللعب  اأج��ل 
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العبادة هي معرفة، اأي معرفة اهلل تبارك وتعاىل الذي على 
الإن�سان عبادته.

املعبود،  معرفة  يجب  احلقيقية  العبادة  اإىل  فللو�سول 
بيت  اأهل  باتباع  اإل  الإن�سان  اإليها  ي�سل  ل  املعرفة  وهذه 

النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
ح الإمام اأمري املوؤمنني �سالم اهلل عليه على  وكذلك و�سّ
اأّن اهلل تبارك وتعاىل برحمته وراأفته مل يرتك املخلوقني، 

ف�ساًل عن الإن�سان.
لقد هياأ اهلل تعاىل لهذا الإن�سان كل ما يحتاجه يف هذه 
الدنيا، من املاأكل وامل�سرب وامللب�ص واملنام، وكذلك اأعطاه 

من ال�سهوات وجعل لها طريقًا �ساحلًا وحالًل.
ومل  لالإن�سان،  وخلقه  اإّل  �سيئًا  تعاىل  اهلل  يرتك  فلم 
اأم  دنيوية  كانت  �سواء  الإن�سان،  اأم��ور  من  �سيئًا  يرتك 
اإليها،  الو�سول  عليه  و�سّهل  ل��ه،  وجعلها  اإّل  اأخ��روي��ة، 

اجلبار. للخالق  باإطاعته 
وقوله عليه ال�سالم »قد �سّمى اآثاركم« يف�سر بتف�سريين: 
و�سرها  خريها  اأعمالكم  لكم  بنّي  قد  تعاىل  اأّن��ه  اأحدهما 
و�سّخ�سه  اخل��ري  طريق  واأو���س��ح  بع�سها  عن  مّيّزها  اأي 
النَّجْدَيِْن{. }وَهَدَيْناهُ  تعاىل:  كقوله  ال�سر،  طريق  عن 

]البلد:10[
فَعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم يف َقْوِله تعاىل }وَهَدَيْناهُ 

«.)الكايف:163/1( رِّ رْيِ َوال�سَّ َد اخْلَ النَّجْدَيِْن{ َقاَل: »جَنْ
اأطعتم  اإن  منازلكم  رفع  اأي  ماآثركم  اأعلى  قد  والثان 
ويكون �سّمى مبعنى اأ�سمى كما كان يف الوجه الأول مبعنى 

اأبان واأو�سح.)�سرح نهج البالغة للمعتزل:45/12(
وقوله عليه ال�سالم »قد علم اأعمالكم«، اأي: قد علم ما 
�سيفعله الإن�سان من اخلريات واملوبقات، ويعلم اهلل ما يف 

الغيب وما تخفي ال�سدور.
�َسِن ُمو�َسى  ِد ْبِن اأَِبي ُعَمرْيٍ َقاَل: �َساأَْلُت اأََبا احْلَ مَّ فَعْن حُمَ
اْبَن َجْعَفٍر عليه ال�سالم َعْن َمْعَنى َقْوِل َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل 
ِعيُد  َوال�سَّ ِه  اأُمِّ َبْطِن  يِف  �َسِقَي  َمْن  ِقيُّ  »ال�سَّ واآله و�سلم:  عليه 
َمْن  ِقيُّ  »ال�سَّ ال�سالم:  َفَقاَل عليه  ��ِه؟«  اأُمِّ َبْطِن  يِف  �َسِعَد  َمْن 
الأَ�ْسِقَياِء،  ْعَماَل  اأَ �َسَيْعَمُل  ��ُه  اأَنَّ ��ِه  اأُمِّ َبْطِن  يِف  َوُهَو  اهلُل  َعِلَم 
ُه �َسَيْعَمُل اأَْعَماَل  ِه اأَنَّ ِعيُد َمْن َعِلَم اهلُل َوُهَو يِف َبْطِن اأُمِّ َوال�سَّ

واآله  عليه  اهلل  �سلى  َقْوِلِه  َمْعَنى  َفَما  َلُه:  ُقْلُت  َعَداِء«،  ال�سُّ
ٌر مِلَا ُخِلَق َلُه«؟ َفَقاَل عليه ال�سالم:  و�سلم: »اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَي�سَّ
َيْخُلْقُهْم  َومَلْ  ِلَيْعُبُدوُه  َوالإِْن�َص  نَّ  »اإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق اجْلِ
وُه َوَذِلَك َقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ }وَما خََلْقتُ الِْجنَّ وَاِإلنْسَ  ِلَيْع�سُ
ا�ْسَتَحبَّ  مِلَِن  َفاْلَوْيُل  َلُه  ُخِلَق  مِلَا  ُكالًّ  َر  َفَي�سَّ لِيَعْبُدُوِن{  إِالَّ 

اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى«.)التوحيد:356 (
وتقدير  اأرزاق اخلالئق  تقدير  ال�سالم يف  عليه  واأو�سح 
َر  َوَق��دَّ ْرَزاَق��ُه��ْم  اأَ ِمَن  �سَ ��اَلِئ��ُق  اخْلَ »ِعَياُلُه  بقوله:  اأقواتهم 

اأَْقَواَتُهم«.)نهج البالغة:124(
فاهلل تعاىل ي�سمن الرزق لالإن�سان، ويتكّفل برزقه فهو 

الرزاق وحده ل �سواه.

الإن�����س��ان  رزق  ي��ك��ون  حينما  ع��ي��ال��ه،  كلهم  ف��اخل��الئ��ق 
اليومي مقّدرًا فلماذا يتعب الإن�سان نف�سه  م�سمونًا وقوته 
ويجهد طاقاته يف اليوم ليح�سل على �سيء اأكرث ما قدر 
اهلل له من الرزق، فال يكون اإل ما ق�ّسم اهلل له تعاىل من 

الأرزاق والأموال والقوت له ولعائلته.
ي�ساء  وقللها بقدر ما  الأرزاق وكرّثها  تعاىل  فق�ّسم اهلل 
بيده كل �سيء وهو على كل �سيء قدير، فقال عليه ال�سالم 
َعَلى  َمَها  َوَق�سَّ َوَقلََّلَها  َها  َ َفَكرثَّ الأَْرَزاَق  َر  »َوَق���دَّ ذل��ك:  يف 
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شعبة الدراسات والبحوث/

 عن مصادره بترصف

َمَها  َرَها َوَقدَّ َعة... َوَخَلَق الآَجاَل َفاأََطاَلَها َوَق�سَّ يِق َوال�سَّ ال�سِّ
َرَها«.)نهج البالغة:134( َواأَخَّ

فالو�سعة يف الرزق بيده �سبحانه وتعاىل؛ فحينما يعطي 
لأنا�ص ول يعطي لغريهم بالتاأكيد من اأجل حكمة ربانية اأو 

م�سلحة اإلهية فيها ر�سا اهلل تعاىل و�سالح الإن�سان.
فتارة اهلل تبارك وتعاىل ي�سّيق على الإن�سان رزقه وتارة 

اأخرى يو�ّسع عليه.
الإن�سان  بها  ياأتي  اأن  اأمورًا ميكن  اأّن هناك  ف�ساًل عن 
العبادات  ه��ذه  ذك��رت  وق��د  رزق��ه  لتو�سيع  الدنيا  ه��ذه  يف 
اأهل  اأئمة  عن  ووردت  ال��رزق  بتو�سيع  اخلا�سة  والأعمال 
عليه  احل�سني  الإمام  زيارة  فمنها  ال�سالم،  عليهم  البيت 
والزكاة،  واخلم�ص،  وال�سدقة،  الليل،  و�سالة  ال�سالم، 
يف  تزيد  التي  وامل�ستحبة  الواجبة  الأم��ور  من  ذلك  وغري 

رزق الإن�سان.
وملا كانت هناك اأمور تزيد يف الرزق فهناك اأمور اأي�سًا 
ت�سّيق على الإن�سان رزقه، وهي من الأعمال املحّرمة التي 
حّرمها اهلل تعاىل على الإن�سان، كالزنا، واأكل الربا، واأكل 

مال اليتيم، واأكل احلرام.
هو  لالإن�سان  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقّدره  الذي  الرزق  اإّن 
ل  وتعاىل  تبارك  فاهلل  بالرزق احلالل ح�سرًا،  املق�سود 
هو  اجلهول  الإن�سان  لكن  احلالل،  من  اإل  الإن�سان  يرزق 
الذي يطلب رزقه من احلرام، ويبحث عن الطرق املختلفة 
لك�سب رزق اأكرث ما هو مقّدر له، واحلال اأّن الرّزاق هو 

اهلل تبارك وتعاىل وقد قّدر وق�ّسم له قوته ورزقه.
ر اأعمار البع�ص  كذلك طّول اهلل اآجال بع�ص النا�ص وق�سّ
الآخر، وذلك حلكمة اإلهية، وذلك لعلمه مب�سلحة الإن�سان، 
ف�ساًل عن اأّن تقدمي وتاأخري املوت للمخلوقات اأي�سًا فهي 
بيده عّز وجل، بقوله: }وَلُِكلِّ ُأمَّةٍ َأجٌَل َفِإذا جاءَ َأجَُلهُمْ ال 
يَسَْتْأخِرُونَ ساعًَة وَال يَسَْتْقدِمُون {.]الأعراف:34[ وقال 
تعاىل: }هُوَ الَّذي خََلَقُكمْ مِنْ طنيٍ ُثمَّ َقضى َأجَالً وََأجٌَل 

مُسَمًّى عِنْدَهُ ُثمَّ َأنُْتمْ تَمَْترُون  {.]الأنعام:2[
فعن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم يف قوله تعاىل }ُثمَّ َقضى 
َأجَالً وََأجٌَل مُسَمًّى عِنْدَهُ{ قال: »الأجل الذي غري م�سمى 
موقوف يقدم منه ما �ساء ]ويوؤخر منه ما �ساء[ واأما الأجل 

امل�سمى فهو الذي ينزل ما يريد اأن يكون من ليلة القدر 
ــِإذا جاءَ  }َفـ ق��ول اهلل  »وذل��ك  ق��ال:  قابل«،  مثلها من  اإىل 
يَسَْتْقدِمُونَ{«.)بحار  وَال  ساعًَة  يَسَْتْأخِرُونَ  ال  َأجَُلهُمْ 

الأنوار:3/ 40(
اإن  وتعاىل  �سبحانه  بيده  الذي  هو  املوقوف  فالأجل 
فهذا  قّدمه  �ساء  واإْن  الإن�سان  عن  امل��وت  يوؤخر  �ساء 

وجل. عّز  مب�سيئته  منوط 
والذي  واملحتوم  املحّدد  الأجل  هو  امل�سمى  الأجل  اأما 
�سهر  ك��ل  م��ن  ال��ق��در  ليلة  يف  ي��ع��نّي  ق��د  وه��و  �سّخ�ص 

املبارك. رم�سان 
وعن حمران قال �ساألت اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم عن 
قول اهلل }ُثمَّ َقضى َأجَالً وََأجٌَل مُسَمًّى عِنْدَهُ{ فقال عليه 
ال�سالم: »امل�سمى ما �سمي مللك املوت يف تلك الليلة، وهو 
الذي قال اهلل }إِذا جاءَ َأجَُلهُمْ َفال يَسَْتْأخِرُونَ ساعًَة وَال 
يَسَْتْقدِمُونَ{ وهو الذي �سمي مللك املوت يف ليلة القدر، 
والآخر له فيه امل�سية، اإن �ساء قدمه واإن �ساء اأخره«.)بحار 

الأنوار:3/ 41(
وقال عليه ال�سالم عن الآجال: »هما اأجالن، اأجل موقوف 

ي�سنع اهلل ما ي�ساء، واأجل حمتوم«.)البحار:3/ 42(
وهو الذي لبد منه ول مفّر منه.

م�سمى  الذي غري  الأجل  »اأما  قال:  ال�سالم  عليه  وعنه 
عنده فهو اأجل موقوف يقدم فيه ما ي�ساء و يوؤخر فيه ما 
ي�ساء، واأما الأجل امل�سمى فهو الذي ي�سمى يف ليلة القدر«.

)الربهان:1/ 517(
تعاىل  قوله  يف  اأي�سًا  ال�سالم  عليه  اهلل  عبد  اأب��ي  وعن 
ــالً وََأجَـــٌل مُسَمًّى عِــنْــدَهُ{ ق��ال: »الأج��ل الأول  }َقضى َأجَ
ه��و م��ا ن��ب��ذه اإىل امل��الئ��ك��ة وال��ر���س��ل والأن��ب��ي��اء، والأج���ل 
�سرته اهلل عن اخلالئق«.)تف�سري  الذي  هو  امل�سمى عنده 

العيا�سي:1/ 354(
فهناك اأجل قد عهده اهلل تعاىل ملالئكته ور�سله واأنبيائه، 

وهو متلف عّما �سرته عنهم وعن النا�ص اأجمعني.
عليهم  البيت  اأه��ل  ب��ولي��ة  املتم�سكني  م��ن  اهلل  جعلنا 

ال�سالم ومن ال�سائرين يف دربهم اإن �ساء اهلل تعاىل.
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َظَلمُوا  ــذِيــنَ  الَّ إَِلــى  تَرَْكنُوا  }وََال  تعاىل:  اهلل  قال 
َفَتمَسَُّكمُ النَّارُ{.]هود:113[

اأّن من  الآية على  روايات يف خ�سو�ص هذه  فقد وردت 
اأحب بقاء احلكام الظلمة فهو منهم ومن كان منهم كان 
منافع  على  للح�سول  البقاء  ومتني  بل  النار،  يف  وروده 
َرَفَعُه  ِزَياٍد  ْبِن  �َسْهِل  فَعْن  الكبرية،  املوبقات  من  �سخ�سية 

َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم  يِف َقْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ }وَال 
َقاَل:  النَّارُ{،  َفَتمَسَُّكمُ  َظَلمُوا  الَّذِينَ  إَِلى  تَرَْكنُوا 
ْلَطاَن َفُيِحبُّ َبَقاَءُه اإِىَل اأَْن ُيْدِخَل َيَدُه  ُجُل َياأِْتي ال�سُّ »ُهَو الرَّ

َفُيْعِطَيُه«.)الكايف:109/5( ِكي�ِسِه  اإِىَل 
إَِلى  يََتحَاَكمُوا  َأنْ  }يُِريدُونَ  اأي�سًا:  تعاىل  وقال 

اُغوتِ وََقدْ ُأمِرُوا َأنْ يَْكُفرُوا بِهِ{.]الن�ساء:60[ الطَّ

ــام  ــك ــة ح ــ ــاعـ ــ ــم اإطـ ــكـ حـ
اجلـــــــ�ر والـــطـــ�اغـــيـــت

3٢

مل
ظا

م ال
حلاك

ا



والطاغوت  واجل��ائ��ر  الظامل  احلاكم  اإىل  اللجوء  اإّن 
الإن�سان  �ص  يعرِّ ما  هو  تعاىل،  اهلل  بحكم  يحكم  ل  الذي 

اإىل �سخط اهلل عّز وجل والدخول يف النار.
حكمه  اإليه  وي�سند  جائرًا  حاكمًا  الإن�سان  يجعل  اأن 
ب��اأم��ور  ال��ت��الع��ب  اأو  غ���ريه،  وب���ني  ب��ي��ن��ه  ال��ت��ح��اك��م  اأو 
والظامل  الظلم  م��ع  م�ساركة  ي�����س��ًا  اأ فهذا  امل�سلمني، 

الطاغوت. واحلاكم 
َقاَل النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »َقاَل اهلُل 
َعزَّ َوَجَل }وَال تَرَْكنُوا إَِلى الَّذِينَ َظَلمُوا َفَتمَسَُّكمُ 
النَّارُ{، َوَقاَل: َمْن َوِلَ َجاِئرًا َعَلى َجْوٍر َكاَن َقِريَن َهاَماَن 
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُه  ُحمِّ َو�ُسْمَعًة  ِرَياًء  ُبْنَيانًا  َبَنى  َوَمْن  َم  َجَهنَّ يِف 
ُعُنِقِه  يِف  ُق  ُتَطوَّ ُثمَّ  َت�ْسَتِعُل  َناٌر  َوُهَو  اِبَعِة  ال�سَّ الأَْر���صِ  ِمَن 
اأَْن  اإِلَّ  َقْعِرَها  ُدوَن  ِمْنَها  �َسْيٌء  َيْحِب�ُسُه  َفاَل  اِر  النَّ َوُيْلَقى يِف 

َيُتوب«.)من ل يح�سره الفقيه:11/4(
َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم  لأَِبي  ُقْلُت  َقاَل:  رٍي  اأَِبي َب�سِ وَعْن 
َأمْواَلُكمْ  تَْأُكُلوا  }وَال  ِكَتاِبِه  يِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلِل  َقْوُل 
لَِتْأُكُلوا  اِم  الْحُكَّ إَِلــى  بِها  وَُتدُْلوا  بِالْباطِِل  بَيْنَُكمْ 
اهلَل  نَّ  اإِ رٍي  َب�سِ اأََبا  »َيا  َفَقاَل:  النَّاِس}  ــواِل  َأمْ مِنْ  َفِريقًا 
مَلْ  ُه  اإِنَّ اأََما  َيُجوُروَن  امًا  ُحكَّ ِة  الأُمَّ يِف  اأَنَّ  َعِلَم  َقْد  َوَجلَّ  َعزَّ 
ٍد  مَّ حُمَ اأََبا  َيا  ْوِر  اجْلَ اَم  ُحكَّ َعَنى  ُه  َوَلِكنَّ اْلَعْدِل  اَم  ُحكَّ َيْعِن 
اْلَعْدِل  اأَْهِل  َحاِكِم  اإِىَل  َفَدَعْوَتُه  َحقٌّ  َرُجٍل  َعَلى  َكاَن  َلْو  ُه  اإِنَّ
وا  ْوِر ِلَيْق�سُ َفاأََبى َعَلْيَك اإِلَّ اأَْن ُيَراِفَعَك اإِىَل َحاِكِم اأَْهِل اجْلَ
َتَعاىَل  اهلِل  َق��ْوُل  َوُه��َو  اُغوِت  الطَّ ىَل  اإِ َحاَكَم  ��ْن  ِمَّ َك��اَن  َلُه 
}َأَلمْ تَرَ إَِلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ َأنَّهُمْ آمَنُوا بِما ُأنِْزَل إَِليْكَ 
إَِلى  يََتحاَكمُوا  َأنْ  يُــِريــدُونَ  َقبْلِكَ  مِنْ  ــِزَل  ُأنْ وَما 

الأحكام:219/6( اُغوتِ«.)تهذيب  الطَّ
وَيُؤْمِنْ  اُغوتِ  بِالطَّ يَْكُفرْ  }َفمَنْ  وجل:  عّز  وقوله 

بِاهلِل َفَقدِ اسَْتمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثَْقى{.]البقرة:256[
و  اجلائر  الظامل  اإىل  الركون  حرمة  الآي��ات  هذه  تبني 

الطاغوت، بل وجوب الكفر به والتمرد عليه.
حفظ  بوجوب  التم�سك  مبقت�سى  اأن��ه  البع�ص  ويدعي 

يجب  والنفو�ص،  والأعرا�ص  الأم��وال  من  املدن  النظام 
حكومته  م�سروعية  ويلزم  وطاعته  اجلائر  احلاكم  تول 

املزبورة. لل�سرورة 
عالقة  اأي  النظام  حفظ  �سرورة  ب��اأن  عليه  ي��رد  لكن 
توليه  وم�سروعية  اجلائر  احلاكم  م�سروعية حكم  مع  لها 
والركون اإليه قلبًا وقالبًا؟ بل غاية لزوم حفظ النظام هو 
واملرج  والهرج  الف�ساد  املزيد من  ي�سبب  الكف عما  لزوم 
اإذا كان اأهل احلق ل قدرة لهم على اإزالة اجلائر، ولزوم 
للظامل  املوالة  ل  الأمن(  )�سيا�سة  التقية  جانب  اعتماد 

اجلائر، وكم البون بعيد بني الأمرين.
النظام  اإزال���ة  يوجب  ال��ذي  ه��و  النظام  حفظ  اإن  ب��ل 
حفظ  اأّن  كما  وامل����وارد،  ال�سور  م��ن  جملة  يف  اجل��ائ��ر 
اإنكار املنكر وهو على درجات بدءًا  النظام يقت�سي دوام 
)املعار�سة  الل�سان  ثم  بحال  ي�سقط  ل  وه��و  القلب  من 
لأن  وذل��ك  التغيريية(  )امل��ع��ار���س��ة  فاليد  الإع��الم��ي��ة( 
اأوليات احلقوق يف النظام الجتماعي  اجلور يتعدى على 
املنكر  اإنكار  النظام يقت�سي ترك  اأن حفظ  يتوهم  فكيف 

ف�ساًل عن اقت�سائه التول والذوبان يف اجلور والظلم.
ا  �سَ الرِّ �َسِن  احْلَ ُبو  اأَ َقَراأَ  ُه  نَّ اأَ َخاِلٍد  ْبِن  �َسنْيِ  احْلُ فَعِن 
ــاُغــوتِ {  ــالــطَّ بِ ــرْ  ــْكــُف يَ ــمَـــنْ  }...َفـ ال�����س��الم:  عليه 
ُهْم  َحقَّ ٍد  مَّ حُمَ َل  اآ ُبوا  َغ�سَ الَِّذيَن  ُهُم   - الطاغوت   - َو 
اْلَوَلَيَة  َيْعِني  الْوُثْقى{  ــرْوَةِ  ــعُ بِــالْ اسَْتمْسَكَ  }َفــَقــدِ 
ِمرَي  اأَ َيْعِني  َلُه  اْنِقَطاَع  َل  َحْبٌل  ْي  اأَ َلها{  انْفِصامَ  }َال 
الَّذِينَ  وَلِيُّ  }اهلُل  ال�سالم   َبْعَدُه عليه  َة  ِئمَّ َوالأَ ِمِننَي  امْلُوؤْ
ال�سالم   عليهم  ٍد  مَّ حُمَ َل  اآ َبُعوا  اتَّ ِذيَن  الَّ َوُهُم  آمَنُوا{ 
ــنَ  ــذِيـ ـ َلـــى الـــنُّـــوِر وَالَّ ــمــاتِ إِ ــُل ــظُّ }يُــْخــِرجُــهُــمْ مِـــنَ ال
َل  اآ ��امِلُ��وَن  ــاُغــوتُ{  ُه��ُم ال��ظَّ ــطَّ َكــَفــرُوا َأوْلِـــيـــاؤُهُـــمُ ال
}يُــْخــِرجُــونَــهُــمْ  َبُهْم  َغ�سَ َم��ْن  َبُعوا  اتَّ ��ِذي��َن  َوالَّ ��ٍد  ��مَّ حُمَ
ــاِر  ــُلــمــاتِ ُأولـــئِـــكَ َأصْـــحـــابُ الــنَّ َلـــى الــظُّ ــوِر إِ ــنُّ مِـــنَ ال
َكَذا  اْلعامَلِنَي  َربِّ  ل��ِه   ��ْم��ُد  َواحْلَ ــدُونَ{  خــالِ فِيها  ــمْ  هُ

القمي:84/1( َنَزَلْت«.)تف�سري 

بقلم: محمد عبد الله
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اإّن للقل���ب والف���وؤاد مع���اٍن كث���رية يف اللغ���ة العربي���ة لغ���ة 
وا�سطالح���ًا.

فق���د ورد يف قوامي����ص اللغة ح���ول معنى كلم���ة املهجة قيل 
اإّنها )دم القلب( وقيل اأي�سًا اإّنها )خال�سة القلب(. والفوؤاد: 

اأفئدة. واجلمع 
ي���رى بع�ص اللغويني اأن القلب والف���وؤاد مبعنى واحد، ويرى 
بع�سه���م اأن اأحدهما اأخ�ص من الآخر، »قال الأَزهري: وراأَيت 
ي حلمَة الَقْلِب ُكلها، �َسْحَمها وِحجاَبها: َقْلبًا  بع�َص العرب ُي�َسمِّ
وُفوؤَادًا، قال: ومل اأَرهم َيْفِرُقوَن بينهما؛ قال: ول اأُْنِكر اأَن يكون 
الَقْلُب هي الَعَلقة ال�سوداُء يف جوفه«)ل�سان العرب:687/1(.

وق���ال اخلط���اب: )وزعم بع�سه���م اأن الفوؤاد غ�س���اء القلب 
واأن القل���ب حبته و�س���ويداوؤه(.)غريب احلديث:196/1(

وق���ال اب���ن منظ���ور: )َوُروي ع���ن النب���ي �سل���ى اهلل علي���ه 
ْلنَيُ  َرقُّ قلوبًا، واأَ واآله و�س���لم اأَنه قال: »اأَتاكم اأَهل الَيم���ن، هم اأَ
قة، والأَْفِئَدة باللِّني«، وكاأَنَّ الَقْلَب  َف القلوَب بالرِّ اأَفئدًة«، فَو�سَ
َة  ْبُت َحبَّ اأََخ����صُّ من الفوؤَاد يف ال�س���تعمال، ولذلك قال���وا: اأَ�سَ

قلبه، و�ُس���َوْيداَء قلبه()ل�س���ان العرب:688/1(
متامًا.)مف���ردات  الف���وؤاد  مبعن���ى  القل���ب  يك���ون  ورمب���ا   

الق���راآن:1142/1(
قول���ه �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم: »األ واإن يف اجل�س���د 
م�سغ���ة... القل���ب« يدل عل���ى اأن القلب املعنوي ه���و يف القلب 

املادي اجل�س���مي امل�س���مى بامل�سغة.
    معنى القلب والف�ؤاد ا�شطالحًا

والقل���ب ا�سطالح���ًا: ياأت���ي مبعاني���ه اللغوي���ة، فيطلق على 
تلك امل�سغة املعروفة، ويطلق على ما يح�سل من اإدراك وتعقل 
ف القل���ب باأنه: )لطيفة  يف تل���ك امل�سغة، وبه���ذا العتبار ُعرِّ
رباني���ة لها بهذا القلب اجل�س���مان ال�سنوبري ال�س���كل املودع 
يف اجلانب الأي�س���ر من ال�سدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة 

الإن�س���ان...(.)التعريفات:229/ برقم:1149(
وقال اجلرجان اأي�سًا: )وي�س���مى النف����ص الناطقة والروح 
باطن���ة والنف����ص احليوانية مركب���ة( ومعنى ذل���ك يف تعريف 
القلب اأنه هو حمل الإدراك الذي ي�سدر عنه النطق، وي�ستمد 
من الروح قواها، وحمل قيامها اجل�سم، فلول الروح ما نطقت 
ول اأدرك���ت، ولول اجل�س���م م���ا َوَجَدت ال���روح الآل���ة التي بها 
ت���درك وتنطق. وهي امل���دِرك والعامِل من الإن�س���ان واملخاَطب 

واملطاَل���ب واملعاَتب(.)التعريفات:230(

تعريـــف القلـــب والف�ؤاد
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وقي���ل اإنَّ القل���ب ه���و النف����ص، فيطل���ق على م���ا يح�سل 
في���ه التعقل واخلواط���ر وامليل والعاطف���ة والرغبة والهوى 

والإرادة. واحلب 
فنالحظ اأن العواطف والرغبات وامليول تن�سب اإىل القلب 
النف�ص  اإىل  وين�سبونها  واحلق،  اخلري  نحو  متجهة  كانت  اإذا 
اإذا كانت متجهة نحو ال�سر والباطل، والنف�ص هنا ما هي اإل 
القلب. ولي�ص ذلك بعيدًا عن م�سطلح ال�سرع فقد ا�ستعملت 
لفظة النف�ص للقلب فيه اأحيانًا، كقوله تعاىل: }وَإِن ُتبْدُواْ مَا 

فِي َأنُفسُِكمْ َأوْ ُتْخُفوهُ يُحَاسِبُْكم بِهِ اهلُل{ ]البقرة:284[.
لك���ن ل ينبغي اأن ُيَظنَّ اأن هذا ال�سطالح ُملِزم وُم�سطِرد، 
بل ميكن اأن ُتن�سب معان اخلري وال�سر اإىل النف�ص، كما ميكن 

اأن ُتن�سب اإىل القلب اأي�سًا.
فم���ن خ���الل ا�س���تعرا�ص الن�سو����ص ال���واردة يف القلب؛ ل 
يبعد اأن يكون القلب قد اأطلق على اأمرين: اإّما ليدل على القلب 
املتعلق بالقلب احل�ّس���ي، ويطلق ليدل على الأمور املعنوية غري 
احل�سية التي تكون يف باطن الإن�سان، ول تظهر، فيكون القلب 
�س���اماًل للخواط���ر والنفعالت النف�س���ية والرغب���ات والإرادة 
والنية، و�ساماًل للعقل واأعماله من تعقل وتفكر وتذكر وتدبر، 

للروح. و�ساماًل 
وه���ذا الفهم لي����ص بعيدًا عن مع���ان اللغة، فقلب ال�س���يء 
يطل���ق على داخل���ه الذي يخف���ى وراء ظاه���ره، فيكون مبعنى 

العرب:688/1( الباطن)ل�س���ان 
كث���ريًا ما يقول النا����ص: َقْلُب ال�س���يء، ويق�س���دون داخله، 

ويكون لل�س���يء ظاهر ُيخفيه وَيحفظه.
���ه،  ���ه، وخاِل�سُ ق���ال اب���ن منظ���ور: )وَقْل���ُب كّل �س���يٍء: ُلبُّ

الع���رب:689/1( ه...(.)ل�س���ان  �سُ وحَمْ
ويف احلدي���ث: »اإِن ل���كلِّ �س���يٍء َقْلب���ًا، وقلُب القراآن ي����ص«. 

العرب:686/1( )ل�س���ان 
    قلب النبي وف�ؤاده �شلى اهلل عليه واآله

ِبي  َثِني اأَ ٍد عليهما ال�س���الم َق���اَل: »َحدَّ مَّ َع���ْن َجْعَفِر ْب���ِن حُمَ
�َس���نْيِ ْبِن َعِلٍيّ عليه ال�س���الم َقاَل: َقاَل َر�ُس���وُل  َعْن اأَِبيِه َعِن احْلُ
اهلِل �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم : َفاِطَمُة ُمْهَج���ُة َقْلِبي َواْبَناَها 
ي  َمَناُء َربِّ ُة ِمْن ُوْلِدَها اأُ ���ِري َوالأَِئمَّ َثَم���َرُة ُفوؤَاِدي َوَبْعُلَها ُنوُر َب�سَ
ا َوَمْن َتَخلََّف  َم ِبِه جَنَ َوَحْبُلُه امْلَْمُدوُد َبْيَنُه َوَبنْيَ َخْلِقِه َمِن اْعَت�سَ
َعْن���ُه َهَوى«.)مائ���ة منقبة م���ن مناقب اأمري املوؤمن���ني والأئمة 

ال�سالم:77-76( عليهم 

وق���د ج���اء النب���ي الأك���رم �سل���ى اهلل علي���ه واآله و�س���لم يف 
حديث���ه ال�س���ريف يطل���ق على ابنت���ه فاطم���ة عليها ال�س���الم 

القلب(. )مبهج���ة 
اإّن للقل���ب عروق���ًا ودمًا و�س���رايني، والعمل الرئي����ص للقلب 
ه���و �سخ الدم اإىل جميع اأجزاء البدن، فهناك اأخطار فيما لو 

توقف القلب عن النب�ص.
فالزهراء �س���الم اهلل عليها بالن�س���بة للنبي �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم كدم قلبه الذي اإذا مل يكن هناك دم ل مال لعمل 

القلب اأبدًا.
فوظيفة القلب الأ�سا�س���ية مبني���ة على وجود دم، ف�ساًل عن 
اأّنه���ا عليها ال�س���الم اخلال�ص من قلب النب���ي �سلى اهلل عليه 

واآله و�س���لم كما عرّب عنه اللغوييون يف معنى املهجة.
فه���ي اخلال�سة م���ن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم وهي 
الت���ي قال يف حقها �سل���ى اهلل عليه واآل���ه و�س���لم: »اإِنَّ َفاِطَمَة 
ِتي َبنْيَ َجْنَبَي، َي�ُس���ووؤُِن َما �َساَءَها،  ي، َوِهَي ُروِحَي الَّ َعٌة ِمنِّ َب�سْ

َها«.)اعتقادات الإمامية لل�سدوق:105( ِن َما �َس���رَّ َوَي�ُس���رُّ
وق���د جاء يف معنى القل���ب والفوؤاد اأّن الفوؤاد ا�س���مًا للقلب، 
يرادف���ه اأو يختل���ف عن���ه قلي���اًل اأو يتقاطعان، فالقل���ب يعني: 

العرب:685/1( الفوؤاد.)ل�س���ان 
    معنى اآخر للقلب

لقد عرّب عن القلب ب�)العقل( كما يف قوله تعاىل: }إِن يف 
ذلك َلذِْكرى ملن كان له َقْلبٌ{.)ق:37(

الإمام  عن  جاء  وَتَدبٌُّر.فقد  ٌم  َتَفهُّ معناه:  وقيل  َعْقٌل،  اأَي 
طويل  حديث  يف  ال�سالم  عليهما  الكاظم  جعفر  بن  مو�سى 
له�سام بن احلكم: »... َيا ِه�َساُم اإِنَّ اهلَل َتَعاىَل َيُقوُل يِف ِكَتاِبِه 
َيْعِني  }إِنَّ فِي ذلِكَ  َلذِْكرى  لِمَنْ كانَ َلهُ َقْلبٌ{ 

َعْقٌل«.)الكايف:16/1(
ف���اإّن فاطم���ة عليه���ا ال�س���الم ه���ي خال�س���ة م���ن النب���ي 
الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم، ومن اأجلها ي�س���ري العامل 
والعمل فيه، وهي اأ�سل الر�س���الة املحمدية وهي التي جمعت 

بني النب���وة والإمامة.
فاإّنها عليها ال�س���الم اخلال�س���ة والوحيدة التي خرجت من 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
وقد ي�س���ري الفلك وجتري البحار، وت�سيء ال�سم����ص، وينري 
القم���ر، وكل �س���يء يف هذا الع���امل من اأجلها وم���ن اأجل اأبيها 
وبعله���ا وبنيها، كما ورد يف احلديث القد�س���ي عن اهلل تبارك 
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وتعاىل يخاطب به املالئكة يف حديث الك�س���اء امل�سهور بقوله: 
اَن �َس���ماواتي اإِّن ما َخَلقُت �َس���ماًء  »...ي���ا َمالِئَكت���ي َويا �ُس���َكّ
�َسم�س���ًا  َول  ُمن���ريًا،  َقَم���رًا  َول  ���ًة،  َمدحَيّ اأر�س���ًا  َول  ي���ًة،  َمبَنّ
ُم�سِيئًة، َول َفَلكًا َيُدوُر، َول َبحرًا َيجري، َول ُفلكًا َي�سري، اإِّل يف 
ِة هوؤُلِء اخَلم�َس���ِة اَلّذيَن ُهم حَتَت الِك�س���اِء، َفقاَل الأَِمنُي  َبّ حَمَ
ِجرباِئيُل عليه ال�س���الم: يا َرِبّ َوَمْن حَتَت الِك�س���اِء؟ َفقاَل َعَزّ 
�س���اَلِة، ُه���م فاِطَمُة  ِة َوَمعِدُن الِرّ ُب���َوّ هُل َبي���ِت الُنّ : ُه���م اأَ َوَج���َلّ

َواأَُبوه���ا، َوَبعُلها َوَبنوها...«.
اإّن فاطم���ة عليه���ا ال�س���الم ه���ي حلق���ة الو�سل ب���ني النبوة 
والإمامة، ه���ي التي جمعت بني نور النبوة وب���ني نور الإمامة، 
وقد جاء يف ف�سلها �سلوات اهلل و�س���المه عليها وحّجيتها عن 
ل�سان اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم بقول الإمام الباقر عليه 
ال�س���الم: »نحن حجة اهلل على خلق���ه واأّمنا فاطمة حجة اهلل 

علينا«.)تف�س���ري اأطيب البيان:225/13(
وم���ن معان الفوؤاد هو القلب، كذلك ن�ّص الر�س���ول الأكرم 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف حديثه ال�سريف على اأّن احل�سن 

واحل�سني عليهما ال�سالم هما نتيجة قلبه، وفائدة فوؤاده.
الر�س���ول  فلقل���ب 
علي���ه  اهلل  �سل���ى 
اأ�سا����ص  واآل���ه و�س���لم 
وكذل���ك  وخال�س���ة، 
وفائ���دة،  نتيج���ة 
هم���ا  فاحل�س���نان 
اخلريات الناجتة من 
الأك���رم �سلى  النب���ي 

اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم من قلبه املب���ارك الذي ينب����ص بابنته 
ال�س���الم. عليه���ا  الزه���راء 

ف���اأراد الر�س���ول الأك���رم �سلى اهلل علي���ه واآله و�س���لم بيان 
منزلة وقرب فاطمة عليها ال�س���الم وابنيها من نف�سه مالزمة 

ال���دم وفائدته من القلب.
ني فالن بثم���رة قلبه: مبوّدت���ه. فاأراد  وقي���ل: ويق���ال: خ�سَّ
الر�س���ول �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم املودة لأه���ل هذا البيت 
عليه���م ال�س���الم، اأراد مراع���اة قربه���م منه �سل���ى اهلل عليه 
واآله و�س���لم، وقد حّث يف مواط���ن كثرية على حّبهم وموالتهم 

والتربي م���ن اأعدائهم.
فل���ّب قلب النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم هي ال�سديقة 
البت���ول فاطم���ة الزهراء عليها ال�س���الم؛ والنتيج���ة والفائدة 

واخلري من هذا القلب هما احل�س���ن واحل�س���ني �س���يدا �سباب 
اأهل اجلنة عليهم ال�س���الم.

لكن للقلب احتياجاته لتكميل امل�سرية املوّكلة اإليه.
فالب�س���ر كم���ا ج���اء يف اللغ���ة العربي���ة ه���و الع���ني، وق���وة 
الإدراك، الو�س���يلة الت���ي ي�س���تطيع به���ا القل���ب روؤية الأ�س���ياء 
ومتييزها بني بع�سها وت�س���خي�سها، هو الع���ني والب�سر، فقد 
و�سف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأمري املوؤمنني عليًا 
عليه ال�س���الم يف حديثه ال�سريف بالنور، فقال �سلى اهلل عليه 
ِري...«. والنور هو ما ُيَبنيِّ الأ�ْس���ياَء  واآله و�س���لم: »...ُن���وُر َب�سَ

اَر حقيقتها. وُي���ِري الأْب�سَ
فالتميي���ز بني املوؤم���ن باهلل تب���ارك وتعاىل ور�س���وله �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم وبني الكافر وامل�سرك بهما، هو نور ب�سر 
النب���ي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم األ وهو اأم���ري املوؤمنني علي 

ال�سالم. عليه 
فَعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْي����صٍ َقاَل: �َس���ِمْعُت َعِلّيًا عليه ال�س���الم َيُقوُل: 
ِبيُّ �سلى اهلل  ُه َلَعِهَد اإَِلَّ النَّ �َس���َمَة اإِنَّ َة َوَبَراأَ النَّ بَّ »َوالَِّذي َفَلَق احْلَ
َك اإِلَّ ُمَناِفٌق«. ُه َل ُيِحبَُّك اإِلَّ ُموؤِْمٌن َوَل ُيْبِغ�سُ عليه واآله و�سلم اأَنَّ

)الغارات:356/2(
�سلى  ب���نّي  وكذلك 
اهلل عليه واآله و�س���لم 
اأّن  يف حديثه املبارك 
املع�سوم���ون  الأئم���ة 
عليهم ال�س���الم اأولد 
عل���ي وفاطمة عليهما 
اأمناء  ه���م  ال�س���الم، 

اهلل تب���ارك وتعاىل.
املوثوق���ون  ال�س���الم  عليه���م  فه���م  اأم���ني؛  جم���ع  واأمن���اء 
واملخل�س���ون وهم الذي���ن يحفظون العه���ود واملواثيق الإلهية، 

ف�س���اًل ع���ن اأّن لديهم عل���م ما كان وم���ا يكون.
املنزل���ة  به���ذه  وتع���اىل  تب���ارك  اهلل  ه���م  خ�سّ فق���د 

بيده���م. �س���يء  كل  مقالي���د  وجع���ل  واخل�سو�سي���ة، 
وج���اء يف نهاي���ة حدي���ث النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم 
بي���ان العت�س���ام والتم�س���ك به���وؤلء الأطهار، يعن���ي فاطمة 
وبعله���ا، واأولدهما الربرة الكرام املع�سومني الع�س���رة الأئمة 
املهديني. فجعل النجاة بالتم�س���ك والعت�سام بهم، والهالك 
يف التخل���ف عنهم وعدم حمّبتهم، ف�س���اًل عن عداوتهم، فاإّن 

م���ن عاداهم اإىل النار وبئ����ص امل�سري.

شعبة الدراسات والبحوث
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    مفه�م التمهيد بني �شغري يكرب وكبري ي�شغر
تلعب امل�س���اعر م���ع الإن�س���ان دائم���ًا لعب���ة الغمي�سة فرنى 
الإن�سان تارة يهرب من امل�س���اعر وتارة تهرب امل�ساعر منه!!!
ولكن الغريب اأن امل�س���اعر ل متتلك اإل القلب مكانًا للهروب 

والختباء لذا دائمًا ما يجدها الإن�سان ب�سهولة وي�سر!!!
على عك����ص الإن�س���ان الذي ميتلك اأكرث من م���كان للهروب 

والختباء ولعل امل���وت هو اأحد اأماكن اختبائه.
وحت���ى ل يطول الكالم حول هذه اللعبة فاإّن الكالم �س���وف 
ينتقل اإىل لعبة اأخرى اأكرث اإثارة تتمحور اأحداثها حول اأ�ستاذ 
له تلميذ واحد فقط وذلك الوحيد هو الأ�س���تاذ نف�سه!!! فكان 

يجل�ص ويدر�ص ويعلم نف�سه طوال الوقت!!!
ويف اأحد الأيام اأحاط نف�س���ه باأطنان من الأوراق التي ر�سم 
وكتب عليها �سكل النار وا�سمها وبقي جال�سًا بينها وهو ينتظر 
لعله يحرتق بالنار ولكن دون جدوى فاإّن النار املر�س���ومة على 

هذه الأطنان من الأوراق مل حترق هذا الأ�ستاذ!!!!
فانتق���ل اإىل اخلط���وة الأخ���رى وه���و اأن يتخيل �س���كل النار 
يف ذهن���ه وبالفعل تخيل �س���كل النار امل�س���تعرة يف ذهنه ولكن 
دون جدوى فاإّنه مل ي�س���عر باحلرارة ل بالر�سوم املوجودة على 
اأطنان الورق املحيط به ومل ي�س���عر باحلرارة اأي�سًا حني تخيل 

�سورة النار و�س���كلها يف ذهنه!!!
ولكن���ه �س���عر بالنار بالفع���ل حني قام باإ�س���عال ع���ود ثقاب 

واحد!!!! �سغري 
عنده���ا عل���م م���ن نف�س���ه لنف�س���ه بع���د تاأم���ل وتفك���ر باأن 
العقي���دة ل ميكن اأن تكون موؤث���رة يف املجتمع اإل اإذا خرجت 
من حدود عامل الكتب ومن اأ�س���وار نوافذ الذهن وجت�س���دت 

عل���ى اأر�ص الواقع.
وه���ذه هي ق�سة عقيدتنا ب�س���كل عام ول�س���يما يف التمهيد 

لظهور الإم���ام القائم عجل اهلل تعاىل فرجه ال�س���ريف الذي 
يقف البع�ص بال�سد من ا�س���تخدام م�سطلح التمهيد ب�س���بب 

مبفهومه! اجلهل 
فالتمهي���د لظه���ور الإم���ام ه���و عملي���ة اإخ���راج لعقائدن���ا 
واأفكارن���ا من ح���دود العقل والكتب اإىل الع���امل الواقعي الذي 
نعي�سه واإذا خرجت هذه العقيدة من حدود العقل والكتب اإىل 
اأر�ص الواقع عندها فقط �س���وف تك���ون عقيدة لها تاأثريها يف 
الإن�س���ان ويف املجتم���ع يف الواقع املعا����ص وعندما حتدث هذا 
التاأثري عندها �س���يكون لهذا التاأثري عنوان مهم وهو التمهيد!

وه���و به���ذا ل يخال���ف ول يعار����ص الفطرة والنظ���ام الذي 
جعله اخلال���ق لهذا الوجود!

فاأن���ت حني تعتقد ب���اأن اهلل هو الرازق وتدع���و لكي يرزقك 
فاأن���ت يجب اأن تعمل لكي يقوم اهلل برزقك!

وح���ني متر����ص وتدع���وا اهلل لكي ي�س���فيك فاأن���ت يجب اأن 
تتن���اول الدواء م���ن اأجل ذلك!

وه���ذا ه���و بال�سبط ما اأ�س���ار اإلي���ه املع�سوم ح���ني قال لنا 
»الدع���اء من دون عمل كالقو����ص بال وتر«!

فح���ني ياأمرنا املع�س���وم بالإكثار من دعاء الف���رج فاإّنه يف 
نف����ص الوقت ياأمرن���ا باأن نكرث من العمل ال���ذي يوافق دعاءنا 

الفرج! بتعجيل 
كما فعلنا بال�سبط حني ندعو بال�سفاء والرزق!

وه���ذا هو باخت�س���ار مفهوم اإحياء اأم���ر اآل اهلل حممد واآل 
حممد الأطيبني الأطهرين!

وه���ذا ه���و الق�سد م���ن اإخ���راج العقي���دة من حي���ز الكتب 
والعق���ل اإىل حيز التاأث���ري يف املجتمع والنف����ص!!!!

ل���ذا يج���ب علين���ا اأن ننتب���ه اإىل اأنف�س���نا ونع���رف م���ا ه���و 
التمهي���د قب���ل اأن نعرت����ص عليه.

بقلم: حيدر الوائيل
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�شلى  اهلل  ر�ش�ل  ممتلكات 
واأمــ�الــه واآلــه  عليه  اهلل 

اليوم، يف  واإىل  كبريًا،  )اأزم��ة فدك( جدًل  اأث��ارت  لقد 
اهلل  ر�سول  برحيل  وفجعت  فجئت  التي  الإ�سالمية  الأم��ة 
�سلى اهلل عليه واآله اإىل املالأ الأعلى، وكان عليها اأن تعي�ص 

جتربة جديدة، األ وهي جتربة انقطاع الوحي.
�سببها  كان  ذلك،  جّراء  كبرية  خالفات  ح�سلت  وعليه 
الكرمي  )ال��ق��راآن  الهداية:  ركني  عن  البتعاد  الرئي�سي 
والعرتة النبوية الطاهرة(، والتناف�ص فيما فرغ ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله من تبليغه لإمتام النعمة واإكمال الدين.
وقد اأ�سار ال�سهر�ستان يف امللل والنحل اإىل هذا اخلالف 
حيث قال: )واخلالف اخلام�ص يف الإمامة، واأعظم خالف 
الإ�سالم  يف  �سيف  �ُسّل  ما  اإذ  الإم��ام��ة،  خالف  الأم��ة  بني 
زمان،  كل  الإمامة يف  على  �ُسّل  ما  مثل  دينية  قاعدة  على 
ونتج من هذا اخلالف، اخلالف ال�ساد�ص وهو اخلالف يف 
اأمر فدك والتوارث عن النبي �سلى اهلل عليه واآله(.)امللل 

والنحل:24/1(

ّما اأّدى اإىل مقاطعة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم بنت 
لل�سلطة احلاكمة  وب�سعته  واآله  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
املوؤمنني علي بن  اأمري  التي غ�سبت حق  اآن��ذاك،  اجلائرة 
الطاهرة  ال�سديقة  ُدفنت  وقد  ال�سالم،  عليه  طالب  اأبي 
اأن ل ي�سلي  واأو�ست  لياًل  اأثر ذلك  �سالم اهلل عليها على 
القوم على  التي هجم  الليلة  تلك  عليها كل من ظلمها يف 

دارها، فلم ترت�ص م�ساركتهم يف جتهيزها وت�سييعها.
    عالقة نهج البالغة بفدك

ملا بايع النا�ص اأمري املوؤمنني عليًا عليه ال�سالم، بداأ الإمام 
برتتيب الأمور وتنظيمها، وكان اأهم اأمر عنده ترتيب عمل 
نقراأ  حيث  �سوؤونهم،  ومتابعة  البالد  على  والأم��راء  الولة 
يف نهج البالغة موارد كثرية من كتب اأمري املوؤمنني عليه 
وفيها  والعتاب،  التوبيخ  وفيها  وعماله  ولته  اإىل  ال�سالم 

ما  ال��ع��زل،  وفيها  ي�����دّل�����ل ع��ل��ى الن�سيحة 
بهذا  ال�سالم  عليه  ال�ساأن.اهتمامه 
واملرا�سالت، وم����������ن ت�����ل�����ك ال����ك����ت����ب 
اإىل  ال�����س��الم  عليه  كتبه  ع����ث����م����ان ب��ن م��ا 
عامله  الأن�����س��اري  الب�سرة، حنيف  على 
ماأدبة  حل�سوره  فيه  ق�����وم م����ن م���الأ يعاتبه 
ال��ب�����س��رة، وك�����ان ال��غ��ن��ي 
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نوع  فيها  وك��ان  م��ف��ّو،  والفقري  م��دع��و،  امل��اأدب��ة  تلك  يف 
الإم��ام  اأنَّ  الكتاب  يف  ال�سالم  عليه  ويذكر  الإ�سراف  من 
واحلاكم هو القدوة للنا�ص، فعليه اأن ي�سلك يف حياته �سلوك 

الزاهدين.
يف  زه��ده  اإىل  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ري  في�سري 
اأَْيِديَنا  يِف  َكاَنْت  »َبَلى  ويقول:  فدك  على  يعّرج  ثم  الدنيا، 
َقْوٍم  ُنُفو�ُص  َعَلْيَها  ْت  َف�َسحَّ َماُء  ال�سَّ اأََظلَّْتُه  َما  ُكلِّ  ِمْن  َفَدٌك 
َنُع  َكُم اهلُل َوَما اأَ�سْ َو�َسَخْت َعْنَها ُنُفو�ُص َقْوٍم اآَخِريَن َوِنْعَم احْلَ
ْف�ُص َمَظانَُّها يِف َغٍد َجَدٌث َتْنَقِطُع يِف  ِبَفَدٍك َوَغرْيِ َفَدٍك َوالنَّ
ُف�ْسَحِتَها  يِف  ِزيَد  َلْو  َوُحْفَرٌة  اأَْخَباُرَها  َوَتِغيُب  اآَثاُرَها  ُظْلَمِتِه 
َجُر َوامْلََدُر َو�َسدَّ ُفَرَجَها  َغَطَها احْلَ َواأَْو�َسَعْت َيَدا َحاِفِرَها لأَ�سْ

اِكم«.)نهج البالغة:417( اُب امْلرَُتَ َ الرتُّ
 فقوله عليه ال�سالم »َبَلى َكاَنْت يِف اأَْيِديَنا َفَدٌك ِمْن ُكلِّ َما 

َماُء« فيه مموعة نقاط وهي كالتال: اأََظلَّْتُه ال�سَّ
    اأم�ال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله وممتلكاته

هاجر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله من مكة اإىل املدينة 
وكان  وراحلته،  زاده  �سوى  الدنيا  اأموال  من  معه  �سيء  ول 
اأهل املدينة تنازلوا عن بع�ص اأرا�سيهم ل�سالح النبي �سلى 
)اإّن  جاء:  الفريقني  كتب  ففي  بها،  يتعي�ص  واآله  عليه  اهلل 
الرجل كان يجعل للنبي �سلى اهلل عليه واآله النخالت من 
اأر�سه حتى فتحت عليه قريظة والنظري، فجعل بعد ذلك 

يرد عليه ما كان اأعطاه(.)�سحيح م�سلم:163/5(
اأن�ص بن مالك كانت  اأّم  اأي�سًا يف مورد اآخر: )اإّن  وجاء 
اأموالها،  من  غ��داق��ًا  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  اأعطت 
واأعطاه النبي �سلى اهلل عليه واآله لأم اأمين، وبعد فتح خيرب 
رّد النبي الغداق على اأّم اأن�ص وعّو�ص اأم اأمين مكانهّن من 

حائطه اأو من خال�سه(.)�سحيح البخاري:144/3(
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حازها  التي  الأم��وال  وه��ذه 
واآله و�سلت اإليه بطرق متلفة، اإما بالو�سية اإليه اأو بحكم 

الفيء والأنفال، اأو بعنوان خم�ص الغنائم.
وكان �سلوات اهلل عليه لزهده يف الدنيا ياأخذ منها قوت 
عياله، وي�سرف الباقي يف م�سالح امل�سلمني و�سّد خاّلتهم 
وتقربًا  هلل  ح�سبة  والكراع  ال�سالح  ويف  ال�سيوف  واإك��رام 

اإليه، وزهادة يف اأموال الدنيا.
قال ابن اأبي احلديد: )مات ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله وله �سياع كثرية جليلة جدًا بخيرب وفدك وبني النظري، 
وكان له وادي نخلة، و�سياع اأخرى كثرية بالطائف(.)�سرح 

نهج البالغة:147/15(
وميكن تلخي�ص تلك الأموال وال�سياع كما يلي:

    هبة خمرييق

ك���ان م��ريي��ق م��ن اأغ��ن��ي��اء ال��ي��ه��ود وم���ن اأح��ب��اره��م 
كان  اإ�سحاق:  ابن  )قال  ه�سام:  ابن  عنه  قال  وعلمائهم، 
حربًا عاملًا، وكان رجاًل غنيًا كثري الأموال من النخل، وكان 
يعرف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ب�سفته وما يجد يف 
علمه، وغلب عليه اإلف دينه، فلم يزل على ذلك حتى اإذا 
كان يوم اأحد، وكان يوم ال�سبت، قال: يا مع�سر يهود واهلل 
اإّنكم لتعلمون اأنَّ ن�سر حممد عليكم حلق، قالوا: اإّن اليوم 
يوم ال�سبت، قال: ل �سبت لكم؛ ثم اأخذ �سالحه فخرج حتى 
اإىل من  باأحد، وعهد  واآله  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأتى 
وراءه من قومه: اإن قتلت هذا اليوم فاأموال ملحمد ي�سنع 
فيها ما اأراه اهلل، فلّما اقتتل النا�ص قاتل حتى قتل، فكان 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فيما بلغني يقول: »مرييق 
خري يهود«، وقب�ص ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأمواله(.

)ال�سرية النبوية:362/2(
وقال ال�سمهودي: )واأ�سماء اأموال مرييق التي �سارت 
والأع���واف،  وبرقة،  ال��دلل،  واآل��ه:  عليه  اهلل  �سلى  للنبي 
وال�سافية، واملثيب، وح�سنى، وم�سربة اأم اإبراهيم(.)وفاء 

الوفا:150/3(
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بيد  بقيت  الأم���وال  فهذه 
ال�سنة  يف  اأوقفها  اأن  اإىل  ي�ساء  ما  كيف  فيها  يت�سّرف 
واأولده���ا،  ال�سالم  عليها  فاطمة  على  الهجرية  ال�سابعة 
وهو كان اأول وقف يف الإ�سالم، ومنه تعّلم امل�سلمون كيفية 
على  احلب�ص  )ك��ان  ق��ال:  كعب،  بن  حممد  فعن  ال��وق��ف، 
�سبعة حوائط  واآله حب�ص  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عهد 
وبرقة،  واملثيب،  وال��دلل،  وال�سافية،  الأع��واف،  باملدينة: 
وقد حب�ص  كعب:  ابن  قال  اإبراهيم.  اأم  وم�سربة  وح�سنى، 
اأولدهم(.)الطبقات  واأولد  اأولدهم  على  بعده  امل�سلمون 

39

الم
ل�ش

م ا
ليه

ت ع
لبي

ل ا
اأه



لبن �سعد:503/1(
عليها  لفاطمة  خا�سًا  وق��ف��ًا  وقفيتها  على  ي��دّل  وم��ا 
اأبي  عن  حممد،  بن  اأحمد  عن  الكليني  رواه  ما  ال�سالم 
احليطان  عن  �ساألته  ق��ال:  ال�سالم  عليه  الثان  احل�سن 
ال�سبعة التي كانت مرياث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
وكان  وقفًا،  كانت  )اإّن��ا  فقال:  ال�سالم،  عليها  لفاطمة 
ينفق  ما  منها  اإليه  ياأخذ  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
على اأ�سيافه والتابعة يلزمه فيها، فلما قب�ص جاء العبا�ص 
عليه  علي  ف�سهد  فيها،  ال�سالم  عليها  فاطمة  يخا�سم 
ال�سالم وغريه اأّنها وقف على فاطمة عليها ال�سالم، وهي: 
الدلل والعواف، واحل�سنى، وال�سافية، وما لأم اإبراهيم، 

وامليثب، والربقة(.)الكايف:47/7، ح1(
و�سيتها  يف  ورد  ما  وكذلك 
رواه  ّم����ا  ال�������س���الم  ع��ل��ي��ه��ا 
اأب����ي جعفر  ب�����س��ري ع���ن  اأب����و 
»األ  ق������ال:  ال�������س���الم  ع��ل��ي��ه 
عليها  فاطمة  بو�سية  اأحّدثك 
فاأخرج  بلى،  قلت:  ال�سالم؟«، 
منه  ف��اأخ��رج  �سفطًا،  اأو  حقًا 
ك���ت���اب���ًا ف����ق����راأه: »ب�����س��م اهلل 
ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م، ه���ذا ما 
حممد  بنت  فاطمة  به  اأو�ست 
اأو�ست  واآل���ه،  عليه  اهلل  �سلى 

وامليثب،  والربقة،  وال��دلل،  العواف،  ال�سبعة:  بحوائطها 
اأبي  اإىل علي بن  اإبراهيم  اأم  وال�سافية، ومال  واحل�سنى، 
فاإن م�سى احل�سن  فاإىل احل�سن،  فاإن م�سى علي  طالب، 
فاإىل احل�سني، فاإن م�سى احل�سني فاإىل الأكرب من ولدي، 
�سهد اهلل على ذلك، واملقداد بن الأ�سود الكندي، والزبري 
ابن العوام، وكتب علي بن اأبي طالب«.)الكايف:48/7، ح5(
اهلل  ر�سول  وك��ان  وقفًا،  كانت  احلوائط  هذه  اأنَّ  وروي   
�سلى اهلل عليه واآله ياأخذ منها ما ينفق على اأ�سيافه ومن 
عليها  فاطمة  يخا�سم  العبا�ص  ج��اء  قب�ص  فلما  ب��ه،  مي��ّر 
وقف  اأّنها  وغريه  ال�سالم  عليه  علي  ف�سهد  فيها،  ال�سالم 

عليها.)من ل يح�سره الفقيه:244/4، ح5579(

ورمبا يوؤّيد ما تقّدم من رواية ابن �سعد اأنَّ امل�سلمني بعد 
هذا حّب�سوا على اأولدهم واأولد اأولدهم، حيث ي�سري هذا 
يكن  واآله مل  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وقف  اأّن  اإىل  الن�ص 
وقفًا عامًا، بل وقف خا�ص على ابنته، ولذا اقتدى امل�سلمون 

به وبدوؤوا بالوقف على اأولدهم.
    اأر�س بني الن�شري

وهي ّما اأفاءها اهلل تعاىل على ر�سوله بعدما اأجالهم 
من املدينة ب�سبب خيانتهم وعدم الوفاء بالعهد، ف�سارت 
األ  اإمتاع الأ�سماع للمقريزي: )قال عمر:  له خا�سة، ففي 
اأجعل  »ل  واآل��ه:  عليه  اهلل  �سلى  فقال  اأ�سبت؟  ما  تخّم�ص 
َأَفاءَ اهلُل عََلى  }مَا  �سيئًا جعله اهلل ل دون املوؤمنني بقوله: 
الُْقرْبَى  ــذِي  وَلِـ ــوِل  ــلــرَّسُ وَلِ َفلِلهِ  ــُقــرَى  الْ َأهْـــِل  ــنْ  مِ ــهِ  ــولِ رَسُ
وَابْــِن  وَالْمَسَاكِنيِ  وَالْيََتامَى 

السَِّبيِل{«]احل�سر:7[

وك���ان���ت ب��ن��و ال��ن�����س��ري من 
اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  �سفايا 
عليه واآله جعلها حب�سًا لنوائبه، 
منها،  اأه��ل��ه  على  ينفق  وك���ان 
فاأعطى من  له،  كانت خال�سة 
حب�ص،  ما  وحب�ص  منها  اأعطى 
وكان  النخل  ي��زرع حتت  وك��ان 
يدخر منها قوت اأهله �سنة من 
وبني  لأزواج��ه  والتمر  ال�سعري 
يف  جعله  ف�سل  وم��ا  امل��ط��ل��ب، 

الكراع وال�سالح(.)اإمتاع الأ�سماع:191/1(
اأموال  قال: )كانت  البخاري عن عمر  وجاء يف �سحيح 
عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  على  اهلل  اأف��اء  ما  الن�سري  بني 
واآله ما مل يوجف امل�سلمون عليه بخيل ول ركاب، فكانت 
على  ينفق  وكان  واآله خا�سة،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول 
اأهله نفقة �سنته، ثم يجعل ما بقي يف ال�سالح والكراع عدة 

يف �سبيل اهلل(.)�سحيح البخاري:227/3(
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأم��وال  من  جملة  فهذه 
بالتف�سيل  �ساء اهلل  اإن  القادم  العدد  و�سنتطرق يف  و�سلم 

حول اأر�ص فدك وموقعها.
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الزواج هو �سنة كونية، قد ذكرها اهلل جّل جالله مرات 
وما  الأحياء،  عموم  فطرة  فهو  الكرمي،  القراآن  يف  عديدة 
يتميز به الزواج الإ�سالمي ال�سحيح هو اأن يوؤ�ّس�ص الزوجات 
اأ�سرة �سعيدة، تكون نواة وبذرة �ساحلة، ملجتمع  الكرميات 

ين�سد ال�ستقرار والطماأنينة.
فالزواج الإ�سالمي انعكا�ص طيب، وثمرة من ثمار الدين 
العقائدية احلجاب  �سرورياته  من  الذي  القومي،  املحمدي 

الإ�سالمي.
رجل  اأي  لأنظار  عر�سة  الزوجة  اأو  امل��راأة  تكون  ل  حتى 
واملجتمع  العائلة  على  وي��الت  من  ذل��ك  يجر  وم��ا  اأجنبي، 
هناك  الديني  امل��راأة  والتزام  احلجاب  مقابل  ويف  باأ�سره، 
ويخل�ص  والأ�سرية،  الزوجية  احلياة  يقّد�ص  الذي  الرجل 
تفاهات  وراء  الجن��رار  يحاول  ول  وزوجته،  واأولده  لبيته 
جاهدًا  يحاول  الذي  الغرب  تيارات  مع  م�ستوردة،  وملذات 
الوحلة  امل�ستنقعات  من  لكثري  الإ�سالمية  متمعاتنا  جر 
بالرذيلة، والتفكك الأخالقي، ول يخفى ما لذلك من دور 
الرامي  وم�سعاها  ال�سهيونية،  اأدوات  من  واأداة  خطري، 
ملفا�سدهم  جت��ارب،  وحقل  لعبة،  الإ�سالمية  اأمتنا  جلعل 
وابتذالتهم الرخي�سة التي ل متت اإىل اأ�سالتنا وح�سارتنا 

العريقة باأية �سلة.
وامللتزمني  املخل�سني  من  زوجها  ب��اأن  ال��زوج��ة  ف�سعور 
اهلل  م��ن  واخل���وف  احل��م��ي��دة،  والأخ����الق  واملنطق  بالعدل 
اإىل  ينظر  ل  زوجها  ب��اأن  مطمئنة  يجعلها  وتعاىل،  تبارك 

ولكن  وج��ل،  ع��ّز  ال��ب��اري  تر�سي  ل  مريبة،  بنظرة  غريها 
ورابعة،  وثالثة  بثانية  الزواج  اأراد  اإن  اأن متنعه  لها  ل يحق 
كما �سّرع اهلل �سبحانه يف كتابه املجيد، مع علمها مبقدرته 
املادية وكفاءته الجتماعية يف اإدارة اأمور زوجاته، اإن علمت 
عدم ا�ستطاعته حق لها ن�سيحته باملوعظة احل�سنة، وعلى 
الأنا  وت��رك  باحلوار  تالفيها  ميكن  الأم��ور  كل  الغرار  هذا 

والت�سلط.
عالقة  باأ�سمى  الزوجني  قلب  تربط  الزوجية  فاحلياة 
حب ومودة، ينتج عنها تدبري اأمور احلياة معًا، وهي الأمور 
ال��زواج،  من  اجلميل  الهدف  اإنَّ  حيث  امل�سرتكة،  الأ�سرية 
الأ�سرة  اأولد هذه  بها  يتمتع  ذرية �ساحلة طيبة  اإن�ساء  هو 

بح�سن الرتبية وال�سلوك املتزن.
ومن هنا فاإن الزواج الإ�سالمي ميزته الأوىل هي اإكمال 
بني  والطماأنينة  ال�سعادة  حتقيق  وثانيًا  ال��دي��ن،  ن�سف 
َلُكمْ  خََلقَ  َأنْ  ــهِ  ــاتِ َآيَ }وَمِـــنْ  امل�سلم:  املجتمع  اأف��راد 
بَيْنَُكمْ  وَجَعََل  إَِليْهَا  لَِتسُْكنُوا  ــا  َأْزوَاجًـ َأنُْفسُِكمْ  مِــنْ 
رُونَ{. يََتَفكَّ لَِقوْمٍ  ــاتٍ  آَليَ َذلِــكَ  فِي  إِنَّ  وَرَحْــمَــًة  ــوَدَّةً  مَ

]الروم:21[
يف  ال�سعادة  جتعل  ح�سنة  �سنة  الإ���س��الم��ي  ف��الق��رتان 
النف�ص وتبعد الكثري من امل�ساكل، ولذا فاإن الزواج اأمل كبري 
وم�سروع ناجح جدًا من جميع اجلهات، فعلى كل اإن�سان اأْن 
ي�سهم ولو بالكلمة الطيبة يف م�ساعدة ال�سباب على الزواج 

واهلل ول التوفيق.
ظافر محمد

ــي ــ ــالم ــ ــش ــ الـــــــــــزواج الإ�
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اأ�سا�سيًا  م�����س��درًا  الإن�����س��ان  حياة  يف  ال��ق��دوة  تعترب 
مالمح  تتكّون  خاللها  م��ن  اّل��ت��ي  الرتبية  م�سادر  م��ن 
فيه  ليجد  اإليه  ي�سعى  اّل��ذي  الهدف  وه��ي  �سخ�سّيته، 

ين�سدها. اّلتي  كمالته 
يعي�سه  اّل��ذي  ال��واق��ع  يف  حولنا  من  تاأّملنا  اإذا  ولكن 
اإّما  متعددة،  ب�سخ�سيات  جدًا  متاأّثرين  نراهم  اأطفالنا، 
اأفكارًا  حتمل  ولكنها  واقعّية،  وحتى  خرافية،  اأو  كرتونية 

غربّية بعيدة من ثقافتنا العربية وحتى الإ�سالمّية.
هذه ال�سخ�سيات يف توا�سل دائم مع اأولدنا من خالل 
ال�سا�سة ال�سغرية )التلفاز(، حيث مي�سون يف م�ساهدتها 

�ساعات طويلة دون ملل اأو كلل.
ال�سخ�سيات  هذه  توؤّثر  مدى  اأّي  اإىل  اأّن��ه  الأه��ّم  ولكن 
الأطفال  من  ع��دد  حماولة  مع  وخ�سو�سًا  اأطفالنا،  يف 
من  وغريهما  م��ان(  )�سوبر  اأو  م��ان(  )�سبيادر  تقليد 
ير�سدها  التي  الرتبوية  املخاطر  هي  وما  ال�ّسخ�سّيات؟ 

�سون يف هذا املجال؟ املتخ�سِّ
يف  احل�سنة  القدوة  ن��زرع  كيف  الأه���ّم:  ال�ّسوؤال  ولعّل 

نفو�ص اأبنائنا؟
ملاذا يتماهى الّطفل مع ال�سخ�سيات الكرتونّية والفنّية؟
اإّن ال�سخ�سّيات التي تعر�ص على �سا�سات الّتلفزة وغريها 
ت�سكيل  يف  املوؤّثر  ور  ال��دَّ تلعب  الو�سائط،  اأو  الو�سائل  من 
القدوة اأو الّنموذج لدى الأطفال، نظرًا اإىل قدرتها البالغة 
للّتاأثري فيهم، وذلك فيما يتعّلق بالتقنّيات الفنّية العالية 

واجلاذبة 
اّلتي 

تقدميها  اأث���ن���اء  ت�����س��ت��خ��دم 
لالأطفال، ومبختلف مراحلهم العمرّية، م�سريًة اإىل حالة 
اندماجه  خالل  من  الطفل،  لدى  حت�سل  اّلتي  الّتماهي 
ة التي ي�ساهدها،  النف�سي مع �سخ�سّية البطل داخل الق�سّ
الألعاب  خ��الل  من  اأو  الّتلفاز،  �سا�سة  عرب  كانت  �سواء 
الإلكرتونّية التي تتطّلب من الّطفل املحّرك لهذه الّلعبة اأن 
يقوم بدور البطل، اّلذي غالبًا ما ميار�ص اأعماًل عدوانّية، 
اأو اأعماًل بعيدة كّل البعد عن متّثل القيم الإن�سانّية العليا.
اأّما ال�سخ�سّيات الفنّية التي تطال فئة النا�سئة، فاإنها 
ل تقّل خطورة عن ال�ّسخ�سّيات الكرتونّية اأو الإلكرتونّية، 

من حيث البعد عن القيم واملفاهيم الإن�سانّية العليا.
الفنّية  ال�سخ�سيات  يف  جتتمع  اأّن��ه  اإىل  اإ�سافًة  ه��ذا 
فات، �سواء التي تعّلقت باأ�سلوب الّلبا�ص،  العديد من ال�سّ
اأو بطريقة الكالم اأو العادات اأو الأفكار وغريها، ما يجعل 
من هذه ال�سخ�سّية نوذجًا جتتمع فيه كاّفة املوا�سفات 
والّنا�سئة،  الأطفال  �سخ�سّيات  بت�سويه  الكفيلة  الّرديئة 

والبتعاد عن القدوة احل�سنة.

كـــيـــف نــــــزرع الـــقـــدوة 
احل�شنة يف حياة الطفل؟!
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    مفه�م القدوة
اإنَّ القدوة تتمّثل غالبًا يف �سخ�سّية مرموقة ومعتربة، 
تعني  اّلتي  احلميدة  فات  وال�سِّ الف�سائل  فيها  جتتمع 
الفرد على نف�سه من الّناحية التطبيقّية، وكذلك اإبراز 
ال�ّسلوك احل�سن يف �سخ�سّيته ب�سكل عاّم، اأّما فيما يتعّلق 
حياتهم،  يف  والأوىل  الأ�سا�سية  )القدوة  فاإّن  بالأطفال، 
تربز من خالل وجود الوالدين الّلذين ي�سّكالن النموذج 
الأّول يف حياتهم، والذي من خالله يتعلمون تبّني القيم 
نف�سهما، هذا  الوالدان  يتبّناه  ما  على  بناًء  العليا،  واملثل 
يراقبها  التي  وال�سلوكّيات  الّتطبيقات  ع��ن  ف�ساًل 
الوالدين،  عن  ت�سدر  والتي  كثب،  عن  الأط��ف��ال 
وبالّتال، فاإّن اأّي خلل ي�سدر 
ع��ن��ه��م��ا، ����س���واء يف 
ت���ب���ن���ي ال��ق��ي��م 

الّدينية 
والأخالقّية 
والجتماعّية 

خالل  من  ال�سلوكي  التعبري  يف  اأو  القيم،  من  وغريها 
�سيمّثل  ذلك  فاإّن  ادرة عنهما،  ال�سّ والأفعال  الت�سرفات 

لالأطفال النموذج الذي يحتذى لديهم(.
    القدوة بالأفعال اأم بالأق�ال

اإّنه ل ميكن الف�سل ما بني القول والفعل حني نتكّلم عن 
الإن�سان القدوة، الّلذين يعتربان الأ�ساليب الأ�سا�سّية اّلتي 
يعتمدها الإن�سان يف حياته للّتعبري عن موقف اأو حاجة اأو 

غريها.
ل��ذل��ك ف���اإّن ال���ذي ي�سدر ع��ن الإن�����س��ان م��ن الأق���وال 
والأفعال، ما هو اإّل انعكا�ص لقناعته واأفكاره املدعومة من 
املعتقدات والقيم اّلتي يتبّناها كمبادئ واأ�س�ص حتكم تلك 
الأفعال والأقوال اّلتي تعرّب بظاهرها عن ماهّية �سخ�سّية 

الإن�سان.
    القدوة احل�شنة م�ش�ؤوليَّة الأهل

زرع  يف  الأبوين  ت�ساعد  واإر���س��ادات  ن�سائح  هناك  اإّن 
القدوة احل�سنة يف نفو�ص اأبنائهم، فعلى الأهل اأن يحر�سوا 
فقد  والرتبية،  املواقف  �سدق  الأولد  فيهم  يرى  اأن  على 

نرى كثريًا اأّن الأهل مينعون اأولدهم من روؤية فيلم على 
ولكن  املك�سيكّية،  ك��الأف��الم  اأخ��الق��ّي،  غري  لأّن��ه  الّتلفاز 
الأف��الم  هذه  ي�ساهدون  اآباءهم  اأنَّ  الأولد  يرى  عندما 
اأّي  له  لي�ص  املنثور،  كالهباء  يكون كالمهم  ف�سوف  مثاًل، 
وقع يف نفو�سهم، وبالتال عندما تغيب عني الأهل عنهم، 
كان  لو  باأّنها  الأف��الم، مرّبرين ذلك  يتابعون هذه  �سوف 
هناك اإ�سكالية يف م�ساهدة هذه الأفالم ملا فعلها اأهلهم.

اأ�سّد املراعاة،  اأن يراعوا هذه الّنقطة  اإذن على الأهل 
لأنَّ �سا�سات التلفزة اأ�سبحت رفيق كلِّ بيت يدخل بيوتنا 
من غري ا�ستئذان، فكما حتر�ص اأّيها الأب على اأن تختار 
لبنك اأ�سدقاءه خوفًا من الفلتان، فاخرت لولدك ال�ّسا�سة 

امللتزمة، وكن �سادقًا يف فعلك وقولك.
    بّث روح الإميان يف الأولد مبكرًا

يف  اأب��ن��اءه��م  الآب���اء  يناق�ص  اأن  على  ���س��رورة  ه��ن��اك 
فاإّن هذا  فيها،  راأيهم  اأخذ  يحاولوا  واأن  معّينة،  موا�سيع 
من  وي�سعر  يها،  ويقوِّ الولد  �سخ�سّية  ز  يعزِّ �سوف  الأم��ر 

خالل هذه املناق�سة باأّنه اأ�سبح را�سدًا.
يفتح  النقا�ص  اأّن  وهي  مهّمة،  نقطة  ذلك  اإىل  اأ�سف 
اآفاقًا فكرية كبرية للولد، واإذا كان الّنقا�ص واحلوار على 
ل اإليه �سوف يلتزم به الولد، لأنَّ هذا  اأ�سوله، فاإنَّ ما يتو�سَّ

هو راأيه واعتقاده.
بع�ص  اأولده��م  على  الآب��اء  يطرح  اأن  رورّي  ال�سّ ومن 
اأن  عليهم  يخ�سون  واّلتي  جدل،  مثار  هي  اّلتي  املوا�سيع 
الأخطاء  لهم  يبّينوا  واأن  معهم،  ومناق�ستها  بها،  يتاأّثروا 
باأ�ساليب النقا�ص ل باأ�ساليب الإمالء، لأنَّ اأ�سلوب الإمالء 
كثريًا ما ينفر الأبناء منه، بينما لو كان نقا�سًا فاإّن الأمر 

�سيختلف اختالفًا جذرّيًا.
ادق عليه ال�سالم اأّنه قال: »َباِدُروا  فروي عن الإمام ال�سّ
امْلُْرِجَئُة«. َلْيِهُم  اإِ َت�ْسِبَقُكْم  اأَْن  َقْبَل  ِديِث  ِباحْلَ اأَْحَداَثُكْم 

)تهذيب الأحكام:111/8(
والنكتة الثانية هي اأّنه على الأهل احلر�ص على بّث روح 
اأبنائهم  تعريف  يجتنبوا  واأن  باكرًا،  اأولدهم  يف  الإميان 
ل  قد  اأخ��ط��ارًا  ذل��ك  يف  لأنَّ  البلوغ،  �سّن  يف  دينهم  على 
اهلل،  اأم��ام  مكلَّفًا  اأ�سبح  بلغ  اإذا  فالولد  عقباها،  يحمد 
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وم�سوؤوًل عن اأعماله واأفعاله و�سائر تروكه، وبالتال فاإذا مل 
يح�سن اأداء عباداته جّيدًا، ف�سوف يكون م�سوؤوًل عنه، ولكن 
يف الّدرجة الأوىل، يكون الأب م�سوؤوًل قبل الأّم وقبل الولد 
عن ذلك، ناهيك باأن يرتك الولد اإىل ما بعد بلوغه، ويكون 
قد تعّود على الّنمط املتحّرر من العبودية هلل تعاىل، فعندما 
ده وت�سجنه  تطالبه باللتزام، فاإّنك ت�سعره باأّنك �سوف تقيِّ
وتلزمه باأموٍر ي�سعر باأّنها قهر عليه، لذلك ي�ستح�سن جّدًا، 
ومن الّناحية الرّتبوّية، اأن يبكر الآباء يف اتخاذ هذا القرار.

��ا  ق��ول��ه:»اإِنَّ ال�سالم  عليه  الباقر  الإم���ام  ع��ن  ورد  وق��د 
َبِني  َكاُنوا  اإَِذا  اَلِة  ِبال�سَّ ْبَياَنَنا  �سِ َناأُْمُر 
اَلِة  ِبال�سَّ ْبَياَنُكْم  �سِ َفُمُروا  �ِسِننَي  َخْم�ِص 
َناأُْمُر  َوَنْحُن  �ِسِننَي  �َسْبِع  َبِني  َكاُنوا  اإَِذا 
�َسْبِع  َبِني  َكاُنوا  اإَِذا  ْوِم  ِبال�سَّ ْبَياَنَنا  �سِ
اْل��َي��ْوم«. َياِم  �سِ ِم��ْن  اأََط��اُق��وا  ��ا  مِبَ �ِسِننَي 

)الكايف:409/3(
    اأهمّية ال�ّشل�ك يف بناء القدوة

اإدراك  اأه��ّم��ي��ة  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  ه��ن��اك 
ال���وال���دي���ن اأّن��ه��م��ا م���ن خ���الل الأف���ك���ار 
يف  يتبّنيانها  اّل��ت��ي  والقيم  واملعتقدات 
اأبنائهم،  على  ذل��ك  �سينعك�ص  احل��ي��اة، 
وذل���ك م��ن خ��الل امل��ح��اك��اة وامل��راق��ب��ة، 

وتقّدم لهما الّن�سائح الّتالية:
الوالدان  يعتمده  الذي  ال�ّسلوك  اإّن   -

ف�ساًل  اأنف�سهم،  الأبناء  مع  ول�سّيما  اليومّية،  حياتهما  يف 
من  املجتمع،  اأف��راد  بقّية  مع  و�سلوكهما  ت�سّرفاتهما  عن 
يومّية  معاي�سة  عن  عبارة  هو  وغريهم،  واأ�سدقاء  اأه��ل 
باعتقاد  الأمثل -  والأ�سلوب  الطريقة  لالأبناء  م  تقدِّ لهما، 
ننتبه  اأن  ك��اأه��ل  علينا  ل��ذا  لتقليده،  وال��ك��ايف   - الأب��ن��اء 

واأفعالنا. اأقوالنا  ل�سلوكّياتنا يف 
املدر�سة  لختيار  ال��وال��دان  يلتفت  اأن  ج��ّدًا  املهّم  من   -
وترتجمها  العالية،  الأخالقّية  القيم  تتبّنى  اّلتي  املنا�سبة 
من خالل مناهجها التعليمّية، والتي تتّم فيها مراقبة كافة 

�سلوكّيات الطالب، والعمل على تقومي ما اعوّج منها.
اختيار  يف  الفّعالة  امل�ساهمة  الوالدين  م�سوؤولية  من   -
البيئة املنا�سبة لختيار  اإيجاد  الأ�سدقاء لأبنائهم، وكذلك 

هوؤلء الأ�سدقاء اجلّيدين.
الكايف  الوعي  الوالدين  لدى  يكون  اأن  اأي�سًا  املهّم  من   -
ال�ّسكل  حيث  من  لأطفالهم  املنا�سبة  الق�س�ص  لختيار 
الألعاب  اختيار  يف  الفعالة  امل�ساهمة  كذلك  وامل�سمون، 
والربامج الإلكرتونية وغريها من الألعاب، ما يتنا�سب مع 

تر�سيخ القيم الإن�سانية والأخالقية املطلوبة.
اأن  عليه  الب�سر،  اأف�سل  يكونوا  اأن  لأبنائه  يريد  من  فاإّن 

يكون يف تربيته القدوة لهم.
    اأدب الإ�شالم ه� الطريق للقدوة احل�شنة

)اأن  وه���ي  م��ه��م��ة  ن��ق��ط��ة  ه��ن��اك  اإّن 
حركة  عن  م�سّغرًة  �سورًة  الآب��اء  يكون 
يكون  اأن  مبعنى  املجتمع،  يف  الإ���س��الم 
الإ�سالم ومنطبعني  باأدب  الآباء متاأّدبني 
بطباعه، لأّن من يريد اأن ميار�ص دوره يف 
يكونوا  اأن  لأبنائه  ويريد  الرتبية،  عملّية 
اأمام  م نف�سه  اأن يقدِّ اأف�سل الب�سر، عليه 
اأبنائه ك�سورة ونوذج عن هذه الرتبية.

وقد ورد يف القراآن الكرمي ما يذّم القائل 
ب�سيء ثّم ل يفعله: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا لِمَ 
تَُقوُلونَ مَا َال تَْفعَُلونَ * َكبُرَ مَْقتًا عِندَ اهلِل 

َأن تَُقوُلوا مَا َال تَْفعَُلونَ{.]ال�سف:3-2[
بن  علي  املوؤمنني  اأم��ري  ع��ن  ورد  فقد 
اأّنه قال: »َمنْ   اأبي طالب عليهما ال�سالم 
َتْعِليِم  َقْبَل  َنْف�ِسِه  ِبَتْعِليِم  َفْلَيْبَداأْ  اإَِمامًا  ا�ِص   ِللنَّ َنْف�َسهُ   َب   َن�سَ
ِه َوْلَيُكْن َتاأِْديُبُه ِب�ِسرَيِتِه َقْبَل َتاأِْديِبِه ِبِل�َساِنِه َوُمَعلُِّم َنْف�ِسِه  َغرْيِ
ِبِهم«.)نهج  َوُموؤَدِّ ا�ِص  النَّ ُمَعلِِّم  ِمْن  ِبالإِْجاَلِل  اأََحقُّ  ُبَها  َوُموؤَدِّ

البالغة:480(
فاإّن اأولدنا هم عّينة م�سّغرة عّنا، عن اأخالقنا وقيمنا، 
يت�سرفون كما نت�سّرف، ويتحّدثون كما نتحّدث، وينطقون 
مبا نعّلمهم ومبا ننطق، فلن�سع لتقدمي النموذج احل�سن يف 
�سلوكّياتنا واأقوالنا واأفعالنا، ولرناع اهلل يف عالقتنا معهم، 
هذه  يف  احل�سنة  وال��ق��دوة  والأم���ان  امللجاأ  لهم  نكون  حتى 
احلياة، حتى ل ينفروا مّنا ويجدوا �ساّلتهم عند م�ساهري 
ورمبا  اخل��ري،  لهم  جتلب  ل  وهمّية،  اأو  فنّية  و�سخ�سّيات 

تقودهم اإىل ما ل يحمد عقباه.

فاطمة خّشاب درويش
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الن�ساء مبا ف�سل اهلل بع�سهم  اإّن الرجاء قّوامون على 
على بع�ص، لأّن بيد الرجال كل �سيء من الإنفاق والأموال 
والعمل واتخاذ القرارات �سواء كان الرجل بعنوان اأب يف 

البيت اأو بعنوان زوج.
فهو القائم على املنزل وبيده تربية الأطفال، وهو الذي 
ياأتي باملاأكل وامل�سرب وامللب�ص اإىل البيت؛ وعليه اأن يبحث 

عن ماأمن للعائلة، والزوجة والأطفال.
َل  فقال اهلل تعاىل: }الرِّجَاُل َقوَّامُونَ عََلى النِّسَاءِ بِمَا َفضَّ
َفالصَّالِحَاتُ  َأمْوَالِِهمْ  مِنْ  َأنَْفُقوا  وَبِمَا  بَعٍْض  عََلى  بَعَْضهُمْ  اهلُل 
تَــَخــاُفــونَ  ــي  ــالَّتِ ــفِــَظ اهلُل وَال بـِـمَــا حَ لِْلَغيِْب  ــَظــاتٌ  ــافِ ــَتــاتٌ حَ َقــانِ
وَاْضِربُوهُنَّ  الْمََضاِجِع  فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  َفعُِظوهُنَّ  ُنشُوَزهُنَّ 
َفِإنْ َأَطعْنَُكمْ َفالَ تَبُْغوا عََليِْهنَّ سَِبيالً إِنَّ اهلَل َكانَ عَلِيًّا 

َكِبريًا{.]الن�ساء:34[

)قوامون( يف املعنى اللغوي: رجل قّيم وقّوام على وزن 
وحفظه  بالأمر  القيام  اأي  القيام،  من  للمبالغة  فّعال، 

بالجتهاد.
باأمرها  يقوم  للذي  وقّوامها  املراأة  قّيم  هذا  اأّن  مبعنى 
والأ�سرة  امل��راأة  باأمر  يقومون  اإّنهم  اأي  بحفظها  ويهتم 

بالطاعة هلل ولهم.
فالواجب  القيمومية،  حق  هو  ال��زوج  حقوق  اأه��م  ومن 

على املراأة مراعاة هذا احلق لأّن احلياة الأ�سرية ل ت�سري 
بال قيمومية.

فالقيمومية للرجل من�سجمة مع طبيعية الفوارق البدنية 
والعاطفية لكال الزوجني.

وهناك اأمران يعلالن �سبب القيمومية اأو القوامة.
عََلى  بَعَْضهُمْ  اهلُل  ــَل  َفــضَّ ــا  ــمَ }...بِ تعاىل:  قوله  اأحدهما 
يكون  املراأة  على  الرجل  ف�سل  اأّن حا�سل  اأي  بَعٍْض...{، 
بامل�سوؤوليات  اأو  �سرعية؛  باأحكام  اأو  ب�سفات  اإما  بع�سها 
امل��راأة  باجتاه  الرجل  عاتق  على  تعاىل  اهلل  جعلها  التي 

والأ�سرة واملجتمع.
على  ال��رج��ل  ق��درة  على  ترجع  احلقيقية  فال�سفات 
الأع���م���ال ال�����س��اق��ة، م��ث��ل ال��ف��رو���س��ي��ة واحل����رب وال��رم��ي 
والأذان  واجل��ه��اد  والإم���ام���ة  ال��ن��ب��وة  مل��ق��ام  وت�سديهم 
واخلطبة ل�سالة اجلمعة والعيد وغري ذلك من الأحكام 
والأمور ال�سرعية التي خ�صَّ اهلل تعاىل بها الرجل ح�سرًا.

وامل�ساألة الأخرى: القدرة على ترجيح جانب العقل على 
جانب العاطفة وامل�ساعر؛ على العك�ص من املراأة التي تتمتع 
التي  وامل�ساعر  والعواطف  الأحا�سي�ص  من  فيا�سة  بطاقة 
احلا�سمة  القرارات  واتخاذ  بالعقل،  التفّكر  من  مينعها 
التي جتري  الأح��داث  املختلفة جتاه  املواقف  واجليدة يف 

الــــــرجــــــال قـــــّ�امـــــ�ن 
عــــــلــــــى الـــــنـــــ�ـــــشـــــاء
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يف حياتها. يعني التفا�سل ح�سب التكليف التكويني الذي 
كّونه اهلل تعاىل من الناحية الف�سيلوجية.

    القيم�مية ل ت�شقط الإرادة الفردية للمراأة

تنفذ  ل  باأن  تعني  ل  امل��راأة  عن  القيمومية  اإ�سقاط  اإّن 
للمراأة يف ما متتلكه من اإرادة وت�سرف مثل حق التعليم 

والتدري�ص والعمل خارج البيت طبق ال�سوابط.
مبا  وال��ت�����س��رف  والتفكري  التعبري  ح��ري��ة  ف��ل��ل��م��راأة 
الإلهية،  الأوامر  يوافق  وما  الإ�سالمي  الت�سريع  ينا�سب 
ها  خ�سّ التي  الواجبات  عن  ف�ساًل  احلقوق،  من  ولها 

للمراأة. تعاىل  اهلل 
فاملراأة حينما تكون ابنة يف بيت الأب اإطاعة الأب والأم 
فيما ينهون وما ياأمرون، طبقًا لل�سريعة الإ�سالمية، فقد 
وَإِنْ  حُسْنًا  بِوَالِدَيْهِ  اِإلنْسَانَ  }وَوَصَّيْنَا  تعاىل:  اهلل  قال 
جَاهَدَاَك لُِتشِْرَك بِي مَا َليْسَ َلكَ بِهِ عِْلمٌ َفالَ ُتطِعْهُمَا إَِليَّ 
مَرِْجعُُكمْ َفُأنَبُِّئُكمْ بِمَا ُكنُْتمْ تَعْمَُلونَ{.]العنكبوت:8[

لوالديه،  بالإح�سان  الإن�����س��ان  ي  يو�سّ تعاىل  اهلل  اإّن 
اأوامرهما  لهما  ويطيع  ويحّبهما  يكرمهما  اأن  فالإح�سان 
عاتق  على  وه��ذا  احتياجاتهما،  تلبية  يف  وي�ساعدهما 
بالإح�سان  كالهما  ي  يو�سّ تعاىل  فاهلل  والإن��اث،  الذكور 

اإىل الأبوين.
الإن�سان  يجعل  اأن  يف  اأحدهما  اأو  الأب��وان  �سعى  ف��اإذا 
ل  اأن  الفرد  على  تعاىل  باهلل  لي�سركا  البنت  اأو  الولد  اأو 

يطيعهما يف هذا الأمر، اأي اأمر ال�سرك باهلل تعاىل.
ال�سرك هو  املعنى من  الآية  العلماء يف هذه  ف�ّسر  وقد 
اأو العمل مبا نهى عنه  اأمره  عدم اإطاعة اهلل تعاىل فيما 
اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي وعلى ل�سان نبّيه امل�سطفى 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأهل بيته الطيبني الطاهرين 

عليهم ال�سالم.
فهنا على الإن�سان اأن ل يطيع الأبوين يف ال�سرك باهلل 

تعاىل.
اإذا تزّوجت املراأة و�سارت يف بيت الزوج، ف�سار  اأّما   
لها بعل، ف�ستختلف عليها اإطاعة الأوامر والتنهي عما كان 

ينهي عنه اأبواها.

و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الأكرم  الر�سول  ى  و�سّ فقد 
ال�سادق عليه  الإمام  ولده  ل�سان  املبارك على  يف حديثه 
عليه  اهلِل �سلى اهلل  َر�ُسوَل  اأََتْوا  َقْومًا  »اإِنَّ  بقوله:  ال�سالم 
ُهْم  ا َراأَْيَنا اأَُنا�سًا َي�ْسُجُد َبْع�سُ واآله، َفَقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، اإِنَّ
اأََمْرُت  َلْو  اآله:  و  اهلِل �سلى اهلل عليه  َر�ُسوُل  َفَقاَل  ِلَبْع�ٍص، 
ِلَزْوِجَها«. َت�ْسُجَد  اأَْن  امْلَْراأََة  َحٍد، لأََمْرُت  َي�ْسُجَد لأَ اأَْن  اأََحدًا 

)الكايف:164/11(
فهنا على املراأة اأن تطيع زوجها يف جميع الأمور، اإل ما 
كان ذلك �سركًا باهلل اأو كان هناك ذنٌب قد تقرتفه املراأة 

يف اإطاعة زوجها.
يفّكر  اأّنه  على  للرجل  القيمومية  تعاىل  اهلل  جعل  فقد 

بعقله قبل اأن يفّكر بعاطفته.
اأّما حرية املراأة يف حق ال�سهادة يف الدفاع عن نف�سها 
الق�ساء،  يف  وحقوقها  والجتماعية  الفردية  حقوقها  يف 

فهذا ل منافاة بينه وبني قيمومية الرجل عليها.
فال تعني باأن املراأة ل ت�ستقل يف حفظ حقوقها الفردية 

والجتماعية والدفاع عن نف�سها.
وهذا اإّل فيما يزاحم حق الزوج فاإّن على املراأة الطاعة 
يف احل�سور مبا ينا�سب حق اهلل حيث )ل طاعة ملخلوق يف 

مع�سية اخلالق( واحلفظ يف الغيبة.
فهناك حقوق بني الزوج وزوجها، قد ذكرها اأهل البيت 

عليهم ال�سالم يف اأحاديث كثرية.
    ملاذا وردت القيم�مية يف القراآن الكرمي؟

اإىل  الإن�سانية  واإي�سال  التكامل  دين  الإ�سالم  دين  اإّن 
تكامل حقيقي ولذا يبداأ من النواة الأوىل التي هي الأ�سرة 

لي�سل على متمع متكامل.
وكما جاء يف قول ال�ساعر:

اأع��ددت��ه��ا  اإذا  م��در���س��ة  الأم 
الأع��راق طيب  �سعبًا  اأع���ددت 

احليا  تعهده  اإن  رو����ص  الأم 
اإي�����راق اأمي�����ا  اأورق  ب����ال����رّي 

الأوىل  الأ�ساتذة  اأ�ستاذ  الأم 
الآف��اق م��دى  ماآثرهم  �سغلت 
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بقلم: الدكتورة زهراء ساجت

مدر�سة  لي�ست  ف��الأم  هذا،  قوله  يف  القائل  �سدق  وقد 
كال  وراء  تقدم  كل  وراء  فهي  باأجمعه،  العامل  بل  فقط 
ملعرفة  يكفي  وهذا  الأمهات  اأقدام  حتت  فاجلنة  بطولة، 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  الأك��رم  فالر�سول  الأم،  و�ساأن  قدر 
و�سلم اأو�سى بها، حيث جاءه رجل ي�ساأله فقال: يا ر�سول 
اهلل من اأحق النا�ص بح�سن �سحابتي؟ قال �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم: »اأمك«، قال:ثم من؟ قال �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم: »اأمك«، قال الرجل:ثم من؟ قال النبي �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم: »اأمك«، قال الرجل: ثم من؟ قال �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم: »اأبوك«.
ثالث  اأمك  كلمة  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  كّرر  فقد 

مرات للتاأكيد على عظمتها ومنزلتها وحفظ حرمتها.
ثم  ثانيًا  الأم  ثم  اأوًل  الأب  من  املتكّونة  هي  فالأ�سرة 

الأبناء ثالثًا هي النواة الأوىل للمجتمع املتكامل.
فاإذا كانت الزوجة التي ت�سبح اأّمًا بعد الإجناب ذات 
باأخالق  كامل،  جيل  هناك  ف�سيكون  قوية،  واإرادة  كمال 

عالية ب�سبب تربية الأم.
فاإذا اأردنا تو�سيح قوله تعاىل:  }الرِّجَاُل َقوَّامُونَ عََلى 
�سغرية  اجتماعية  وحدة  العائلة  اإّن  نقول:  النِّسَاءِ...{، 
ولكن كالجتماع الكبري لبد لها من قائد وقائم باأمورها.

بل  العدوان،  والإجحاف  ال�ستبداد  هو  املق�سود  لي�ص 
تتحمل  منظمة  واح��دة  القيادة  تكون  اأن  هو  القيمومية 
مبداأ  ل  والت�ساور  ال�سورى  م��ب��داأ  اأخ��ذ  م��ع  م�سوؤوليتها 

الرئا�سة والتعال وال�ست�سغار.
اإّن اأّي هيئة حتى املوؤلفة من �سخ�سني ومكلفة باأمر ما، 
الهيئة والآخر مبثابة  اأحدهما زعامة تلك  اأن يتوىل  لبد 

املعاون، واإل �سادت الفو�سى يف اأعمال تلك الهيئة.
اأما يف حق القيمومية للرجل، فبما كلفه �سبحانه وتعاىل 
من الإنفاق على الزوجة والأولد يف قوله تعاىل: }...وَبِمَا 
التكاليف الالزمة من مهرها  َأمْوَالِِهمْ...{ هو  َأنَْفُقوا مِنْ 

والنفقة والإدارة املالية الالئقة للعائلة.
واأولده  زوجته  عن  الرجل  دفاع  اإىل  بالن�سبة  وكذا 
بع�ص  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ن��ع��م  ع��ن��ه��م،  وال����ذب 

الأمور  بع�ص  يف  اأزواجهن  على  يتفوقن  من  الن�سوة 
واملال. كالدرا�سة 

الت�ساور  باب  من  البيت  يف  القيمومية  ينايف  ل  وه��ذا 
وامل�ساعدة.

القوامة  ف��ق��دت  اإذا  الفو�سى  العائلة  ���س��ادت  واإل 
وتنتهي  راأي���ه  ح�سب  ي�سري  وك��ل  ال��ع��ائ��ل��ي  والتنظيم 

وال�سياع. الف�سل  اإىل  العائلة 
�سخ�سية  كانت  مهما  ت�سرفها  يف  ذكية  امل��راأة  ولتكن 

زوجها، لتعّلم اأطفالها على الحرتام املتبادل يف العائلة.
ُة  نَّ ولذا قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اجْلَ

َهات«.)م�ستدرك الو�سائل:180/15( َت اأَْقَداِم الأُمَّ حَتْ
مبعنى اأّن املراأة ت�ستطيع اأن تخلق جّنة يف بيتها ال�سغري 
الإم��ام  املوحدين  موىل  قال  بقناعتها،  وذل��ك  املتوا�سع 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم: »اْلَقَناَعُة 

َكْنٌز َل َيْفَنى«.)م�سكاة الأنوار يف غرر الأخبار:132(
ويف ختام الآية ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل: }...َفالَ تَبُْغوا 

عََليِْهنَّ سَِبيالً إِنَّ اهلَل َكانَ عَلِيًّا َكِبريًا{.

ا�ستخدام  ي�سيوؤوا  ل  ب��اأن  ال��رج��ال  م��ع  خطاب  وه��ذا 
اأزواجهم  العائلة فيجحفوا يف حق  مكانتهم كقيمني على 
باأّن ي�سك فيها عما يف قلبها و�سمريها من احلب والبغ�ص 
فاإنه �سبحانه يف قدرته التي هي فوق كل �سيء ومع علّوه 

وكربيائه اكتفى من العبد بالظواهر ومل يهتك ال�سرائر.
ولذا ينّبه �سبحانه وتعاىل باأْن تكتفوا بظاهر حال املراأة 
اأنف�سكم  يف  وال�سدة  والقوة  والقوامة  العلو  يغرنكم  ول 

فتظلموهن بال�ستعالء وال�ستكبار عليهن.
وه��ذه هي قمة ال��ت��وازن يف الإ���س��الم وج��واب على من 
يخلق ال�سبهات عن الإ�سالم ويبّينه دين الق�سوة وال�سدة.

لها  وجعل  العائلة،  ل��ت��وازن  القوامة  جعل  ال��ق��راآن  اإّن 
العلو  الآية  اآخر  اأعطى  ثم  القوامة،  �سبب  وعنّي  موازين 
حتت  فقط  والقوامة  وتعاىل،  �سبحانه  وحده  هلل  والكرب 

موازين التنظيم للحياة العائلية واملجتمع.
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الآي��ات  اأّم��ا  العفو كثرية ج��دًا،  باب  والأخبار يف  الآي��ات 
الواردة يف القراآن الكرمي يف هذا املورد بلغت �ستني اآية وبعد 
التاأمل يف جميعها يظهر اأنها كان على ثالثة اأق�سام، بع�سها 

عامة وبع�سها مطلقة وبع�سها مقيدة.
    الآيات العامة يف العف�

وهي ما كانت عامة بال�سراحة والظاهر اأّنها منح�سرة 
باآية واحدة وهي قوله تعاىل: }ُقْل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ َأسْرَُفوا 
ُنوبَ  الذُّ يَْغفِرُ  اهلَل  إِنَّ  اهلِل  رَحْمَةِ  مِنْ  تَْقنَُطوا  َال  َأنُْفسِِهمْ  عََلى 

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الَْغُفورُ الرَّحِيمُ{.]الزمر:53[
اإّن عمود هذه الآية ي�سمل جميع الذنوب حّتى ال�ّسرك لكن 
مع الّتوبة والرجوع اإىل اهلل تعاىل والّت�سليم له واّتباع اأح�سن 
ما اأنزله اهلل تعاىل كما دّلت على ذلك الآيات التي ذكرها 
رَبُِّكمْ  إَِلــى  }وََأنِيبُوا  تعاىل:  قوله  وهي  بعدها  تعاىل  اهلل 
وََأسْلِمُوا َلهُ مِنْ َقبِْل َأنْ يَْأتِيَُكمُ الْعََذابُ ُثمَّ َال ُتنْصَرُونَ )54( 
َقبِْل َأنْ  إَِليُْكمْ مِنْ رَبُِّكمْ مِنْ  ُأنْــِزَل  وَاتَِّبعُوا َأحْسَنَ مَا 
يَْأتِيَُكمُ الْعََذابُ بَْغَتًة وََأنُْتمْ َال تَشْعُرُونَ{.]الزمر:55-54[

واّتباع  تعاىل  اهلل  اإىل  والرجوع  الإنابة  اأّن  املعلوم  ومن 

اأح�سن ما اأنزل من قبله تعاىل ماحية لل�ّسرك ذاتًا، وقد جاء 
عن اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم اأنه قال: »ما يف القراآن 
اآية اأو�سع من }يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ َأسْرَُفوا{«. وقد �سئل عليه 
ال�سالم َعْن َقْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ }ُقْل يا عِبادِيَ الَّذِينَ َأسْرَُفوا 
ُنوبَ  الذُّ يَْغفِرُ  اهلل   إِنَّ  اهلِل  رَحْمَةِ  مِنْ  تَْقنَُطوا  ال  َأنُْفسِِهمْ  عَلى 
عليه  فَقاَل  َعامٌّ  اأَْم  اأََخا�صٌّ  الرَّحِيمُ{  الَْغُفورُ  هُوَ  ــهُ  إِنَّ جَمِيعًا 

ال�سالم: »َخا�صٌّ ُهَو ِل�ِسيَعِتَنا«.)دعائم الإ�سالم:76/1(
قوله  هو  جهة  من  ويغايرها  جهة  من  ذل��ك  ي�سابه  وم��ا 
دُونَ  مَا  وَيَْغفِرُ  بِهِ  يُشْرََك  َأنْ  يَْغفِرُ  َال  اهلَل  }إِنَّ  تعاىل: 
ــرَى إِثـْـمًــا  ــَت ــاهلِل َفــَقــدِ اْف ــِرْك بِـ ــشْ ــاءُ وَمَـــنْ يُ ــشَ َذلِـــكَ لِــمَــنْ يَ

عَظِيمًا{.]الن�ساء:48[
َبا َجْعَفٍر عليه ال�سالم َعْن َقْوِل اهلِل  ْلُت اأَ َعْن َجاِبٍر َقاَل: �َساأَ
َتَعاىَل }إِنَّ اهلَل ال يَْغفِرُ َأنْ يُشْرََك{ َقاَل عليه ال�سالم: 
»َيا َجاِبُر اإِنَّ اهلَل َل َيْغِفُر اأَْن ُي�ْسَرَك ِبَوَلَيِة َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب 
ذلِكَ  دُونَ  ما  }وَيَْغفِرُ  َقْوُلُه  ��ا  َواأَمَّ َوَطاَعِتِه  ال�سالم  عليه 
ال�سالم  عليه  َطاِلٍب  اأَِبي  ْبِن  َعِليِّ  َوَلَي��ُة  ُه  َفاإِنَّ يَشاءُ{  لِمَنْ 

وليته«.)تف�سري فرات الكويف:106(

ويعفـــ� اهلل عـــن كثـــري
احللقة الأوىل
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عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  ولية  تعاىل هي  اهلل  ولية  فاإّن 
ال�سالم، فهو �سلوات اهلل و�سالمه عليه وّل اهلل.

الإن�سان على  ت�ساعد  التي  الأمور  الولية هي من  فقبول 
ح�سول العفو الإلهي، اإّن اهلل تبارك وتعاىل يعفو عن الذين 
بالقراآن  التم�سك  من  تاأتي  والتوبة  ال�سيئات،  عن  تابوا 
ولية  يف  فالدخول  ال�سالم،  عليهم  البيت  واأه��ل  الكرمي 
اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم هي بداية التوبة، فاإذا تاب 

الإن�سان ي�سمله العفو الإلهي اإن �ساء اهلل. 
    الآيات املطلقة يف العف�

تعاىل:  ق��ول��ه  منها  ك��ث��رية  واإّن��ه��ا  املطلقة  الآي���ات  وه��ي 
}َفمَنْ خَافَ مِنْ مُوٍص جَنًَفا َأوْ إِثْمًا َفَأصَْلحَ بَيْنَهُمْ َفالَ إِثْمَ 

عََليْهِ إِنَّ اهلَل َغُفورٌ رَحِيمٌ{.]البقرة:182[

امل��وردي��ن،  يف  الو�سية  بتغيري  مرتبطة  ه��ي  الآي���ة  ه��ذه 
الورثة  بع�ص  به  للظلم  مورثة  الو�سية  كانت  اإذا  اأحدهما: 

مثل ما اإذا حرم بع�ص الورثة عن الإرث ونحوها.
جاء  فقد  بحرام،  اأو�سى  قد  امل��ورث  كان  اإذا  وثانيهما: 
عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم يف تف�سري هذه الآية قوله: 
َتُه  يَّ َ َو�سِ يِّ اأَْن ُيَغريِّ ٍة َفاَل َيِحلُّ ِلْلَو�سِ يَّ ُجُل ِبَو�سِ ى الرَّ »اإَِذا اأَْو�سَ
َي ِبَغرْيِ َما  ى، اإِلَّ اأَْن ُيو�سِ يَها َعَلى َما اأَْو�سَ �سِ يَها، َبْل مَيْ ُيو�سِ
ى اإَِلْيِه َجاِئٌز َلُه  ِة َوَيْظِلَم َفامْلُو�سَ يَّ َي يِف اْلَو�سِ اأََمَر اهلُل َفَيْع�سِ
قِّ ِمْثُل َرُجٍل َيُكوُن َلُه َوَرَثٌة َفَيْجَعُل امْلَاَل ُكلَُّه  ُه اإِىَل احْلَ اأَْن َيُردَّ
ىَل  اإِ ُه  َيُردَّ ْن  اأَ َلُه  َجاِئٌز  يُّ  َفاْلَو�سِ َبْع�سًا  َوَيْحِرُم  َوَرَثِتِه  ِلَبْع�ِص 
َبْع�ِص  اإِىَل  امْلَْيُل  َنُف  َفاجْلَ اإِْثمًا{  اأَْو  َقْوُلُه }َجَنفًا  َوُهَو  قِّ  احْلَ
رَياِن  النِّ ُبُيوِت  ِبِعَماَرِة  َياأُْمَر  اأَْن  َوالإِْث���ُم  َبْع�ٍص  ُدوَن  َوَرَث��ِت��ِه 
اأَْن َل َيْعَمَل ِب�َسْيٍء ِمْن َذِلَك«. يِّ  َخاِذ امْلُ�ْسِكِر َفَيِحلُّ ِلْلَو�سِ َواتِّ

)تف�سري القمي:66/1(
فهنا من املعلوم اأّن هذه العملية ل ت�سر باإطالق ذيل الآية 

الكرمية.
النَّاسُ  َأَفــاضَ  حَيْثُ  مِنْ  َأفِيُضوا  }ُثمَّ  تعاىل:  قوله  ومنها 

وَاسَْتْغفِرُوا اهلَل إِنَّ اهلَل َغُفورٌ رَحِيمٌ{.]البقرة:199[
َعْن  ُعْلَواَن  ْبِن  �َسنْيِ  احْلُ عن  معنعنًا  الكويف  ُف��َراٌت  فعن 
َقاَل:  ال�سالم  عليه  �َسنْيِ  احْلُ ْبِن  َعِليِّ  َعْن  ِه  َج��دِّ َعْن  َجْعَفٍر 
ا�ِص  َنا َعِن النَّ »َقاَم َرُجٌل اإِىَل َعِلّي َفَقاَل َيا اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي اأَْخرِبْ
ال�سالم:  عليه  َعِليٌّ  َفَقاَل  َقاَل:  �ْسَنا�ِص  َوالنَّ ا�ِص  النَّ َواأَ�ْسَباِه 

�َسُن عليه ال�سالم: �َساأَْلَت  اأَِجْبُه َيا َح�َسُن، َقاَل: َفَقاَل َلُه احْلَ
ا�ُص لأَنَّ اهلَل  ا�ِص َفَر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله النَّ َعِن النَّ
َوَنْحُن  النَّاسُ{  َأفــاضَ  حَيْثُ  مِنْ  َأفِيُضوا  }ُثمَّ  َيُقوُل  َتَعاىَل 
َوُهْم  ا  ِمنَّ َوُهْم  �ِسيَعُتَنا  َفُهْم  ا�ِص  النَّ �ْسَباِه  اأَ َعْن  ْلَت  َو�َساأَ ِمْنُه، 
الأَْعَظُم  َواُد  ال�سَّ َهَذا  َفُهْم  �ْسَنا�ِص  النَّ َعِن  َو�َساأَْلَت  اأَ�ْسَباُهَنا، 
َوُهَو َقْوُل اهلِل َتَعاىَل يِف ِكَتاِبِه }إِنْ هُمْ إِالَّ َكاأَلنْعاِم بَْل هُمْ 

َأَضلُّ سَِبيالً{«.)تف�سري فرات الكويف:64(

يتوب ويندم على ذنبه، فالإفا�سة هي  اإّن اهلل يغفر ملن 
القتداء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله واأهل البيت عليهم 

ال�سالم، فمن اقتدى بهم يغفر اهلل له ذنوبه.
الرَّحِيمُ{. الَْغُفورُ  ــا  َأنَ ــي  َأنِّ عِــبَــادِي  }نَبِّئْ  تعاىل:  وقوله 

]احلجر:49[
اهلِل �سلى اهلل  َر�ُسوَل  اأَنَّ  الآية   ُن��ُزوِل هذه  �َسَبَب  اأَنَّ  ُرِوَي  
َحُكوَن َفَلْو َعِلْمُتْم  َحُكوَن َفَقاَل: »اأََت�سْ عليه واآله َمرَّ ِبَقْوٍم َي�سْ
اِئيُل  َجرْبَ َفَنَزَل  َطِوياًل«،  َوَلَبَكْيُتْم  َقِلياًل  ِحْكُتْم  َل�سَ اأَْعَلُم  َما 
}نَبِّئْ  َلَك  َوَيُقوُل  اَلَم  ال�سَّ ُيْقِرُئَك  َربُّ��َك  ُد  مَّ حُمَ »َيا  َوَق��اَل: 
الْــعَــذابُ  ــوَ  هُ عَــذابـِـي  وََأنَّ  الرَّحِيمُ *  الَْغُفورُ  ــا  َأنَ ــي  َأنِّ عِــبــادِي 

اأَللِيمُ{«.)اإر�ساد القلوب:109/1(
واآله  عليه  اهلِل �سلى اهلل  َر�ُسوَل  �َسِمْعُت  �َسَلَمَة  اأُمُّ  َوَقاَلْت 
َرْحَمِتِه  ِمْن  اْلَعْبِد  َياأْ�ِص  ِمْن  َلَيْعَجُب  َتَعاىَل  اهلَل  »اإِنَّ  َيُقوُل: 
َعِليَّ  اأَنَّ  ُرِوَي   َو  َرْحَمِتِه«.  �َسَعِة  َعِظيِم  َمَع  َعْفِوِه  ِمْن  َوُقُنوِطِه 
َوُهَو  ْهِرِي [  ]ِبالزُّ بالزهوي  َمرَّ  ال�سالم  عليه  �َسنْيِ  احْلُ اْبَن 
َقُه ِمْن  َحُك َقْد ُخوِلَط َفَقاَل: »َما َباُلُه«، َفَقاُلوا: َهَذا حَلِ َي�سْ
ْف�ِص، َفَقاَل: »َواهلِل َلُقُنوُطُه ِمْن َرْحَمِة اهلِل اأَ�َسدُّ َعَلْيِه  َقْتِل النَّ

ِمْن َقْتِلِه«.)ار�ساد القلوب:110/1(
تعاىل  ب��اهلل  الظّن  ح�سن  على  العبد  يعتمد  اأن  فينبغي 
التوبة  باب  اأن  اإىل  اإ�سارة  الآية  وهذه  و�سيلة عظيمة،  فاإنه 
الذنوب  الغفور يغفر  العفو  فاإنه تعاىل  اأي وقت،  مفتوح يف 
العظام، فكيف بالعبد اإذا تاب فيغفر اهلل له ذنوبه ويكفر 

عّنه �سيئاته، ويف ذلك الفوز باجلنة والر�سوان.
وقوله تعاىل: }وََلوَْال َفْضُل اهلِل عََليُْكمْ وَرَحْمَُتهُ وََأنَّ اهلَل 

رَءُوفٌ رَحِيمٌ{.]النور:20[
املعاجلة  برتك  للمّنة  تكريرًا  ج��اءت  الآي��ة  هذه  اإّن  قيل 
اجل��واب  وح���ذف  اجل��رمي��ة  عظم  على  ل��ل��دلل��ة  بالعقاب 
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رَحِيمٌ{  رَؤُوفٌ  اهلَل  }وََأنَّ  مّرة  بذكره  عنه  لال�ستغناء 
حيث مل يعاجل النا�ص بالعقوبة.)تف�سري ال�سايف:427/3(

تعاىل  اهلل  اإّن  للب�سر،  الإلهية  الرحمة  على  دال  فهذا 
لأي  يعطه  مل  ما  واأعطاه  تقومي  اأح�سن  يف  الإن�سان  خلق 
املخلوق  هذا  لكن  املخلوقني،  اأف�سل  فجعله  اآخ��ر،  ملوق 
املخالفة هي جتري على اهلل  وهذه  يقوم مبخالفة اخلالق 
تعاىل. لكنه �سبحانه وتعاىل برحمته ميهل الب�سر وبف�سله 
اأو كان نادمًا  يرحمه ويغفر له اإن كان قد تاب عن ذنوبه، 

على ارتكاب اخلطاأ والزلت.
ــِم  اِإلثْ َكبَائِرَ  يَجَْتنِبُونَ  ــذِيــنَ  }الَّ تعاىل:  قوله  ومنها 
مَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَْغفِرَةِ هُوَ َأعَْلمُ بُِكمْ  وَالَْفوَاحِشَ إِالَّ اللَّ
إِْذ َأنْشََأُكمْ مِنَ اأَلرِْض وَإِْذ َأنُْتمْ َأِجنٌَّة فِي بُُطوِن ُأمَّهَاتُِكمْ 

وا َأنُْفسَُكمْ هُوَ َأعَْلمُ بِمَِن اتََّقى{.]النجم:32[ َفالَ ُتزَكُّ
َقاَل:  َجِميٍل  َعْن  اَلَة  َف�سَ َعْن  ُعَمرْيٍ  اأَِب��ي  ْبن  د  مَّ حُمَ فعن 
َبا َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم َعْن َقْوِل اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاىَل  ْلُت اأَ �َساأَ
وا َأنُْفسَُكمْ هُوَ َأعَْلمُ بِمَِن اتَّقى{ َفَقاَل: »ُهَو  }َفال ُتزَكُّ
ُثمَّ  َهَذا  َوَنْحُو«،  ْم�ِص  اأَ ْمُت  َو�سُ اْلَباِرَحَة  لَّْيُت  الإِْن�َساِن �سَ َقْوُل 
لَّْيَنا  ِبُحوَن َفَيُقوُلوَن �سَ َقاَل عليه ال�سالم: »اإِنَّ َقْومًا َكاُنوا ُي�سْ
اأََناُم  ي  َلِكنِّ ال�سالم  عليه  َعِليٌّ  َفَقاَل  اأَْم�ِص،  ْمَنا  َو�سُ اْلَباِرَحَة 

َهاَر َوَلْو اأَِجُد َبْيَنُهَما �َسْيئًا َلِنْمُتُه«.)الزهد:66( اللَّْيَل َوالنَّ
اِإلثـْـمِ  َكبائِرَ  يَجَْتنِبُونَ  }الَّذِينَ  تعاىل:  )قوله   وقيل: 
العبد م��ن ذن��وب  ب��ه  يلم  م��ا  ــمَ { ه��و  ــمَ الــلَّ وَالْـــَفـــواحِـــشَ إِالَّ 
اهلل  فيغفر  ويتوب  اهلل  وي�ستغفر  يندم  ثم  بجهالة  �سغار 

اأي  ُأمَّــهــاتِــُكــمْ{  ــُطــوِن  بُ فِــي  ــٌة  َأِجــنَّ َأنْــُتــمْ  وقوله: }وَإِْذ  له 
م�ستقرين(. )تف�سري القمي:338/2(

لقد ق�ّسم القراآن الكرمي الذنوب والآثام ق�سمان، الكبائر 
والّلمم، الذي جاء يف اللغة العربية )اللمم( مبعنى ال�سغري 
من الذنوب، وبعبارة اأخرى ال�سغائر من الآثام واملوبقات.

الذنوب  من  الكبائر  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  بنّي  لقد 
يف كثري من الروايات والأحاديث الواردة عنهم �سلوات اهلل 
ال�سالم  عليه  اهلِل  َعْبِد  اأَِبي  فعن  اأجمعني،  عليهم  و�سالمه 
اِإلثْــمِ  يَجَْتنِبُونَ َكبائِرَ  }الَّذِينَ  َوَج��لَّ  َعزَّ  اهلِل  َق��ْوِل  يِف    
ِرَقُة،  َوال�سَّ َنى  الزِّ »اْلَفَواِح�ُص  َق��اَل:  مَمَ{  اللَّ إِالَّ  وَالَْفواحِشَ 
َبنْيَ  ُقْلُت:  ِمْنُه«،  اهلَل  َفَي�ْسَتْغِفُر  ْنِب  ِبالذَّ ُيِلمُّ  ُجُل  الرَّ َواللََّمُم 
الِل َواْلُكْفِر َمْنِزَلٌة، َفَقاَل عليه ال�سالم: »َما اأَْكرَثَ ُعَرى  ال�سَّ

الإِمَياِن«.)الكايف:278/2(
عليه  َجْعَفٍر  اأَُبو  َثِني  َحدَّ َقاَل  �َسِنيِّ  احْلَ اْلَعِظيِم  َعْبِد  وَعْن 
ال�سالم َقاَل: »�َسِمْعُت اأَِبي َيُقوُل �َسِمْعُت اأَِبي ُمو�َسى ْبَن َجْعَفٍر 
عليه ال�سالم َيُقوُل: َدَخَل َعْمُرو ْبُن ُعَبْيٍد َعَلى اأَِبي َعْبِد اهلِل 
}الَّذِينَ  الآَي��َة  َه��ِذِه  َتاًل  َوَجَل�َص  �َسلََّم  ا  َفَلمَّ ال�سالم  عليه 
يَجَْتنِبُونَ َكبائِرَ اِإلثِْم وَالَْفواحِشَ{ ُثمَّ اأَْم�َسَك َفَقاَل َلُه اأَُبو 
اأَْعِرَف  اأَْن  اأُِحبُّ  َقاَل:  اأَ�ْسَكَتَك؟  َما  ال�سالم:  عليه  اهلِل  َعْبِد 
؟ َفَقاَل عليه ال�سالم: »َنَعْم  اْلَكَباِئَر ِمْن ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
}مَنْ  اهلُل  َيُقوُل  ِب��اهلِل  ��َراُك  الإِ���سْ اْلَكَباِئِر  اأَْك��رَبُ  َعْمُرو  َيا 

يُشِْرْك بِاهلِل َفَقدْ حَرَّمَ اهلُل عََليْهِ الْجَنََّة{.]املائدة:72[
َوَبْعَدُه الإَِيا�ُص ِمْن َرْوِح اهلِل لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }إِنَّهُ 
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مهدي االجلوئيان

ال يَيَْأسُ مِنْ رَوِْح اهلِل إِالَّ الَْقوْمُ الْكافِرُونَ{.]يو�سف:87[
يَْأمَنُ  }َفال  َيُقوُل  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  لأَنَّ  اهلِل  مِلَْكِر  الأَْمُن  ُثمَّ 

مَْكرَ اهلِل إِالَّ الَْقوْمُ الْخاسِرُونَ{.]الأعراف:99[
ارًا  َوِمْنَها ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن لأَنَّ اهلَل �ُسْبَحاَنُه َجَعَل اْلَعاقَ  َجبَّ
َعزَّ  اهلَل  لأَنَّ  قِّ  ِباحْلَ اإِلَّ  َم اهللُ   َحرَّ الَِّتي  ْف�ِص   النَّ َوَقْتُل  ا،  �َسِقيًّ
َوَجلَّ َيُقوُل }َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وََغضِبَ اهلُل عََليْهِ وََلعَنَهُ 

وََأعَدَّ َلهُ عََذابًا عَظِيمًا{.]الن�ساء:93[
َنِة لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }ُلعِنُوا فِي الدُّنْيا  َوَقْذُف امْلُْح�سَ

وَاآلخِرَةِ وََلهُمْ  عَذابٌ عَظِيمٌ{.]النور:23[
َواأَْكُل َماِل اْلَيِتيِم لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }إِنَّما يَْأُكُلونَ 

فِي بُُطونِِهمْ ناراً وَسَيَصَْلوْنَ سَعِرياً{.]الن�ساء:10[
}وَمَــنْ  َيُقوُل  َوَج��لَّ  َعزَّ   َ اهللَّ نَّ  لأَ ْحِف  الزَّ ِمَن  َواْل��ِف��َراُر 
باءَ  َفَقدْ  فَِئةٍ  إىِل   مَُتحَيِّزاً  َأوْ  لِقِتالٍ   مَُتحَرِّفًا  إِالَّ  دُبُرَهُ   يَوْمَئِذٍ  يُوَلِِّهمْ 

بَِغَضٍب مِنَ اهلِل وَمَْأواهُ جَهَنَّمُ وَبِْئسَ الْمَصِريُ{.]الأنفال:16[
َبا لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }الَّذِينَ يَْأُكُلونَ  َواأَْكُل الرِّ
الرِّبا ال يَُقومُونَ إِالَّ َكما يَُقومُ الَّذِي يََتَخبَُّطهُ الشَّيْطانُ مِنَ 

الْمَِس{.]البقرة:275[
ْحُر لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }وََلَقدْ عَلِمُوا َلمَِن اشَْتراهُ  َوال�سِّ

ما َلهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَالقٍ{.]البقرة:102[
َنا لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }وَمَنْ يَْفعَْل ذلِكَ  يَْلقَ  َوالزِّ
مُهانًا{  فِيهِ  وَيَْخُلدْ  الْقِيامَةِ  ــوْمَ  يَ الْــعَــذابُ  َلــهُ  يُضاعَفْ  َأثامًا 
َ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }الَّذِينَ  َواْلَيِمنُي اْلَغُمو�ُص اْلَفاِجَرُة لأَنَّ اهللَّ
يَشَْترُونَ بِعَهْدِ اهلِل  وََأيْمانِِهمْ  ثَمَنًا َقلِيالٌ ُأولئِكَ ال خَالَق َلهُمْ 

فِي اآلخِرَةِ{.]اآل عمران:77[
َواْلُغُلوُل لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }وَمَنْ يَْغُلْل يَْأتِ بِما َغلَّ 

يَوْمَ الْقِيامَةِ{.]اآل عمران:161[
َي��ُق��وُل  َوَج����لَّ  َع���زَّ  اهلَل  نَّ  لأَ ��ِة  امْلَ��ْف��ُرو���سَ َك���اِة  ال���زَّ َوَم��ْن��ُع 
}َفُتْكوى  بِها ِجباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَُظهُورُهُمْ{.]التوبة:35[
َيُقوُل  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  لأَنَّ  َهاَدِة  ال�سَّ َوِكْتَماُن  وِر  الزُّ َو�َسَهاَدُة 

}وَمَنْ يَْكُتمْها َفِإنَّهُ آثِمٌ َقْلبُهُ{.]البقرة:283[
ْمِر لأَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َنَهى َعْنَها َكَما َنَهى َعْن  َو�ُسْرُب اخْلَ
َفَر�َص  ا  ِمَّ �َسْيئًا  اأَْو  دًا  ُمَتَعمِّ اًلِة  ال�سَّ َوَتْرُك  الأَْوَثاِن  ِعَباَدِة 
َت��َرَك  َم��ْن  َق��اَل:  واآل��ه  ��وَل اهلِل �سلى اهلل عليه  َر���سُ لأَنَّ  اهلُل 
اهلِل  َر�ُسوِل  ِة  َوِذمَّ اهلِل  ِة  ِذمَّ ِمْن  َبِرَئ  َفَقْد  دًا  ُمَتَعمِّ اَلَة  ال�سَّ

لأَنَّ  ِح��ِم  ال��رَّ َوَقِطيَعُة  اْلَعْهِد  َوَنْق�ُص  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
عْنَُة وََلهُمْ سُوءُ الدَّاِر{ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل }ُأولئِكَ َلهُمُ اللَّ
َوُهَو  ُبَكاِئِه  ِمْن  َراٌخ  �سُ َوَلُه  َعْمٌرو  َفَخَرَج  َقاَل  ]الرعد:25[؛ 
َواْلِعْلِم. ِل  اْلَف�سْ يِف  َوَناَزَعُكْم  ِبَراأِْيِه  َقاَل  َمْن  َهَلَك  َيُقوُل: 

)الكايف:286/2(
لكن يجب على الإن�سان اأن ل ي�ست�سغر الذنوب واملوبقات 
الإن�سان من  قلب  فيحجب  كبرية  ت�سبح  قد  لأّنها  والآث��ام 
الرجوع اإىل اهلل تبارك وتعاىل، ومن التوفيق للتوبة، فتكون 

النتيجة  عدم العفو الإلهي.
ال�سالم:  َعْبِد اهلِل عليه  اأَُبو  َقاَل  َقاَل:  اِم  حَّ ال�سَّ َزْيٍد  فعن 
َوَما  ُقْلُت:  ُتْغَفُر«،  َل  َها  َفاإِنَّ ُنوِب  الذُّ ِمَن  َراِت  امْلَُحقَّ ُقوا  »اتَّ
ْنَب َفَيُقوُل  ُجُل ُيْذِنُب الذَّ َراُت؟ َقاَل عليه ال�سالم: »الرَّ امْلَُحقَّ

ُطوَبى ِل َلْو مَلْ َيُكْن ِل َغرْيُ َذِلَك«.)الكايف:287/2(
ال�سالم  �َسِن عليه  احْلَ َبا  اأَ �َسِمْعُت  َقاَل:  �َسَماَعَة  َعْن  وعن 
ُنوِب  الذُّ َقِليَل  َت�ْسَتِقلُّوا  َوَل  رْيِ  اخْلَ َكِثرَي  وا  َت�ْسَتْكرِثُ »َل  َيُقوُل: 
يِف  اهلَل  َوَخاُفوا  َكِثريًا  َيُكوَن  َحتَّى  َيْجَتِمُع  ُنوِب  الذُّ َقِليَل  َفاإِنَّ 

َف.)الكايف:288/2( رِّ َحتَّى ُتْعُطوا ِمْن اأَْنُف�ِسُكُم النَّ�سَ ال�سِّ
الإن�سان  اأّن  هو  املق�سود  هنا  اخلري  من  ال�ستكثار  اإّن 
يتباهى بنف�سه وياأخذه العجب يف اأعماله ال�ساحلة وعمل 
اخلري ويظن نف�سه قد عمل خريًا كثريًا، ولي�ص من باب اأّن 
فالدين يحّث  والعجب،  املّنة  الإن�سان خريًا من دون  يعمل 
الأعمال  ال�ساحلة، وجتنب  والأعمال  الإن�سان على اخلري 

ال�سيئة واملنبوذة.
ُب���و َع��ْب��ِد اهلِل عليه  وع��ن َث��ْع��َل��َب��َة َع��ْن ِزَي���اٍد َق���اَل: َق���اَل اأَ
ْر�ٍص  ِباأَ َن��َزَل  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوَل  ال�سالم: »اإِنَّ 
َحاِبِه: اْئُتوا ِبَحَطٍب، َفَقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل  َقْرَعاَء َفَقاَل لأَ�سْ
ْن�َساٍن  َنْحُن ِباأَْر�ٍص َقْرَعاَء َما ِبَها ِمْن َحَطٍب، َقاَل: َفْلَياأِْت ُكلُّ اإِ
َعَلى  ُه  َبْع�سَ َيَدْيِه  َبنْيَ  َرَمْوا  َحتَّى  ِبِه  َفَجاُءوا  َعَلْيِه،  َقَدَر  ا  مِبَ
َتِمُع  َبْع�ٍص، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله: َهَكَذا جَتْ
ِلُكلِّ  َفاإِنَّ  ُنوِب  الذُّ ِمَن  َراِت  َوامْلَُحقَّ اُكْم  اإِيَّ َقاَل:  ُثمَّ  ُنوُب،  الذُّ
َوُكلَّ  َواآثاَرُهْم  ُموا  َقدَّ ما  َيْكُتُب   َطاِلَبَها  نَّ  َواإِ اأََل  َطاِلبًا  �َسْيٍء 

ماٍم ُمِبنٍي«.)الكايف:289/2( ْيناُه يِف اإِ �َسْيٍء اأَْح�سَ
يتبع...
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والو�سول  وحكمة  هدف  اأجل  من  الإن�سان  خلق  اهلل  اإنَّ 
ل  و�سعبة  وع��رة  ط��رق  من  العبور  يلزم  الهدف  ه��ذا  اإىل 

ميكن اجتيازها اإّل من قوي اإميانه.
))اإّن  و�سلم:  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الأك��رم  النبي  قال 

بعثت لأمّتم مكارم الأخالق((.)مكارم الأخالق:8(
وقيل اإّن الإ�سالم لو مل ياأِت باخللق احل�سن ملا كان هناك 

من يدخل يف الإ�سالم.
فحينما راأت ال�سعوب اأّن الإ�سالم جاء بالت�سامح وباخللق 

احل�سن اأقبلوا يدخلون يف دين اهلل اأفواجًا.
اإذن الأخالق من الدين وهو عبارة عن ال�سورة الباطنية 
ال�سورة  عن  عبارة  اخل��اء  بفتح  اخَللق  اأّن  كما  لالإن�سان 

الظاهرية لالإن�سان.
اإنعكا�ص  اإّل  ه��ي  م��ا  اأف��ع��ال  م��ن  الإن�����س��ان  ب��ه  يقوم  فما 
لل�سورة الداخلية وهي ال�سادرة من ذات الإن�سان ح�سنة 

كانت اأم �سيئة وهي تعرف بالأخالق.
فاإْن كانت الأفعال ال�سادرة عن الإن�سان اأفعاًل حممودة 
وح�سنة عقاًل ومدوحة وراجحة �سرعًا �سميت تلك )ُخلقًا 
عقاًل  اأو  �سرعًا  وقبيحة  ذميمة  اأفعاًل  كانت  واإن  ح�سنًا( 

�سّميت )ُخلقًا �سيئًا(.
خالل  م��ن  تكون  احل�سنة  ب��الأخ��الق  النا�ص  فمعاملة 

التعامل مبا يحب الإن�سان اأْن يعاملوه به.
بُّ  حُتِ َما  لأَِخيَك  اأَِحبَّ   « ال�سريف:  ورد يف احلديث  وقد 

ِلَنْف�ِسك «.]اأمال الطو�سي:508[
وم�ساعدتهم هو جزء من  النا�ص  اإىل  والتحبب  فالتودد 

الأخالق احل�سنة.
ولذا ورد يف احلديث عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم اأنه قال: »حامت زماننا ح�سن اخللق، واخللق احل�سن 
امليزان «.]م�سباح  يف  �سيء  واأثقل  الدين  يف  �سيء  األطف 

ال�سريعة:255[
قال اهلل تعاىل: }وَما خََلْقنَا السَّماواتِ وَاأَلرْضَ وَما بَيْنَهُما 

العِِبني{.]الأنبياء:17[
فبما اأّن اهلل مل يخلق الإن�سان عبثًا بنّي اأّن هناك هدفًا 

�ساميًا ومنظورًا راقيًا من اأجل هذه اخللقة.
قال تعاىل: }وَما خََلْقتُ الِْجنَّ وَاالنسَ االَّ ليَعْبُدوِن{.

]الذاريات:56[
ف��ق��د ر���س��م اهلل ل��الإن�����س��ان ن��ظ��ام��ًا ع��ق��ائ��دي��ًا وع��ب��ادي��ًا 
واقت�ساديًا واأخالقيًا متكاماًل متوافقًا مع الهدف من خلقه 
الر�سل  اإر�سال  خالل  من  ذلك  ينتهي  اإليها  التي  والغاية 

والكتب ال�سماوية.
منف�سلة عن  الإن�سان غري  وموقعها يف حياة  فالأخالق 

واقعه مبداأً وغايًة وهدفًا.
املعان  لالإن�سان  حتقق  التي  هي  الفا�سلة  ف��الأخ��الق 
اجلمال  م��ن  و���س��اءة  بهالة  وحتيطه  الرفيعة  الإن�سانية 

�ش�ر من
الأخالق احل�شنة
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والكمال و�سرف النف�ص وال�سمري وال�سمو والعزة والكرامة.
بل  فح�سب  الأف���راد  على  مق�سورًا  الأخ��الق  اأث��ر  ولي�ص 

ي�سري اإىل الأمم وال�سعوب.
باخللق  الت�ساف  والإمام  القائد  املع�سوم  �سفات  فمن 
الرفيع. وهذه ميزة متج�سدة يف خلق الأئمة الأطهار عليهم 
ال�سالم باعتبارهم اأ�سحاب م�سرية كربى لرتكيز الإ�سالم 

يف اأمة جّدهم امل�سطفى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
اأجل تر�سيخ  وقد خرج الإمام احل�سني عليه ال�سالم من 
ملئت  وقد  الإ�سالمية.  الأم��ة  يف  الأ�سيل  الإ�سالم  مبادئ 

كربالء بالدرو�ص العقائدية والأخالقية.
اآخر ي�ساحمه على فعله  فحينًا ي�سقي العدو باملاء وحينًا 
بعد  ال�سيئ  فعله  على  ندامته  بعد  عليه  يرتحم  واأخ���ريًا 

�سهادته.
روَي اأّن اأعرابيًا من البادية ق�سد احل�سني عليه ال�سالم 
�سمعت  وقال:  ف�ساأله حاجة  ال�سالم،  عليه  ف�سلَّم عليه فرد 
»اإذا  يقول:  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ج��دك 
عربي  من  اإم��ا  اأرب��ع��ة،  اأح��د  من  فا�ساألوها  حاجًة  �ساألتم 
�سريف، اأو موىل كرمي، اأو حامل القراآن، اأو ذي وجه �سبيح«، 
فاأما العرب ف�سرفت بجدك، واأما الكرم فداأبكم و�سريتكم، 
فاإّن  ال�سبيح  الوجه  واأما  نزل،  بيوتكم  ففي  القراآن  واأما 
يقول:  و�سلم  واآله  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  �سمعت جدك 
»اإذا اأردمت اأن تنظروا اإّل فانظروا اإىل احل�سن واحل�سني«، 
فقال احل�سني له: »ما حاجتك؟«، فكتبها على الأر�ص، فقال 
له احل�سني: »�سمعت اأبي عليًا عليه ال�سالم يقول: قيمة كل 
امرئ ما يح�سنه، و�سمعت جدي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم يقول: املعروف بقدر املعرفة، فاأ�ساألك عن ثالث 
واإن  ما عندي،  ثلث  فلك  واحدة  اأجبتني عن  فاإن  خ�سال. 
عن  اأجبتني  واإن  عندي،  ما  ثلثا  فلك  اثنتني  عن  اأجبتني 
م�ختومة  �سرة  اإلَّ  وقد حملت  ما عندي،  كل  فلك  الثالث 
واإّل  اأجبت  فاإن  لك،  بدا  عما  �سل  فقال:  بها«،  اأوىل  واأن��ت 
تعلمت منك، فاأنت من اأهل العلم وال�سرف، ول حول ول قوة 

اإّل باهلل العلي العظيم.
اأف�سل؟«.  الأع��م��ال  »اأي  ال�سالم:  عليه  احل�سني  فقال 
ال�سالم:  عليه  قال  بر�سوله.  والت�سديق  باهلل  الإميان  قال: 

»فما جناة العبد من الهلكة؟«، قال: الثقة باهلل. قال عليه 
ال�سالم: »فما يزين املرء؟«، قال: علم معه حلم. قال عليه 
ق��ال: فمال معه ك��رم. قال عليه  اأخ��ط��اأه؟«،  »ف��اإن  ال�سالم: 
قال  �سرب.  معه  فقر  ق��ال:  ذل��ك؟«،  اأخطاأه  »ف��اإن  ال�سالم: 
تنزل  ف�ساعقة  قال:  ذل��ك؟«،  اأخطاأه  »ف��اإن  ال�سالم:  عليه 
عليه من ال�سماء فتحرقه، ف�سحك احل�سني عليه ال�سالم، 
واأعطاه ال�سّرة وفيها األف دينار، واأعطاه خامته وفيه ف�ص 
اإىل  الذهب  اأع��ط  اأع��راب��ي  »ي��ا  وق��ال:  قيمته مائتا دره��م، 
غرمائك، وا�سرف اخلامت يف نفقتك« فاأخذ ذلك الأعرابي 
احل�سني  ر�سالته.]مقتل  يجعل  حيث  اأع��ل��م  اهلل  وق���ال: 

للخوارزمي:156/1[
هذه الأخالق العالية مل ت�سدر من اإن�سان عادي، بل هي 

اأخالق الأنبياء والأو�سياء.
ومن اأخالقه )ملا التقى احل�سني عليه ال�سالم واأ�سحابه 
مقابل  وخيله  هو  وق��ف  حتى  التميمي  يزيد  بن  احل��ر  مع 
معتمون  واأ�سحابه  واحل�سني  الظهرية  َح��ّر  يف  احل�سني 
القوم  »ا�سقوا  لفتيانه:  احل�سني  فقال  اأ�سيافهم،  متقلدو 

فوا اخليل تر�سيفًا«. وارووهم من املاء، ور�سِّ
و�سقوا  فتية  فقام  تر�سيفًا،  اخليل  فر�سفوا  فتيانه  فقام 
ال��ق��وم م��ن امل��اء حتى اأرووه����م، واأق��ب��ل��وا مي��ل��وؤون الق�ساع 
فاإذا  الفر�ص،  يدنونها من  ثم  املاء  �سا�ص من  والطِّ والأت��وار 
عبَّ فيه ثالثًا اأو اأربعًا اأو خم�سًا عزلت عنه، و�سقوا اآخر حتى 

�سقوا اخليل كلها.
وملا ح�سر وقت ال�سالة قال احل�سني عليه ال�سالم للحر: 
»اأتريد اأن ت�سلي باأ�سحابك؟«. قال: ل، بل ت�سّلي ون�سّلي 

ب�سالتك.]اأن�ساب الأ�سراف:169/3[
اأع��داءه  ي�سقي  ال�سالم  عليه  احل�سني  اأخ��الق  هذه  نعم، 
يف  ال�سالم  عليه  علي  باأبيه  اقتداًء  خيلهم  وير�سف  امل��اء، 
�سمح  املاء  على  ال�سالم  عليه  ا�ستوىل  عندما  �سفني  واقعة 
لهم بال�سقي وال�سرب، بعك�ص معاوية واأ�سحابه حينما كانوا 
يف  وهكذا  منه،  واأ�سحابه  عليًا  منعوا  امل��اء  على  م�ستولني 
واقعة الطف ملا اأمر عبيد اهلل بن زياد جي�ص عمر بن �سعد 
باأن مينعوا املاء عن احل�سني واأ�سحابه واأهل بيته، وقد مت 

ذلك بالفعل.

بقلم: محمد رزاق صالح
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    احلمد يف اللغة
حامد،  فهو  َحْمًدا،  َيحَمد،  حِمَد  من  اللغة  يف  احلمد 
و�سكَر  عليه  اأثنى  اهلَل:  حِمد  وَحميد  ��م��ود  حَمْ واملفعول 
واحلمد  لأنعمه  اكرون  ال�سَّ اهلل،  بق�ساء  ا�سون  الرَّ نعمَته: 
يقال:  تعريفه،  يف  العلماء  ذلك  على  اأطبق  وقد  الثناء، 

حمد ال�سيء، اإذا اأثنى عليه.
    احلمد يف ال�شطالح

والثناء،  وال��ق��ول،  ال��ذك��ر،  الل�سان،  الع���رتاف  فهو: 
بح�سن وجميل ما �سدر من املح�ِسن. تف�سياًل كان علمنا 
بح�سن ما �سدر من املح�سن اأم كان اإجماًل، وكذلك �سواء 
مل  اأم  املح�سن  من  �سدر  فيما  املطوّية  باحلكمة  علمنا 
و�سواء  ح�سن،  جميل  باأّنه  الإجمال  اليقني  لكفاية  نعلم؛ 

كان موؤملًا اأم كان لذيذًا.

وبعبارة موجزة: فاحلمد هو الثناء بالل�سان على ما هو 
جميل ح�سن عند املح�سن ومنه.

    ال�شكر يف اللغة
الإح�سان  عرفان  وه��و  ي�سكر،  �سكر  م�سدر  ال�سكر: 

ون�سره.
وال�س���كر من اهلل: املجازاة والثناء اجلميل.

التنزيل:  ويف  �ُسُكر،  واجلمع  ال�سكر،  وال�سكور:كثري 
}إِنَّهُ َكانَ عَبْدًا شَُكورًا{]الإ�سراء:3[، وهو من 

املبالغة. اأبنية 
اأنعم،  ما  قبال  املنعم  تعظيم  فهو:  ال�سكر  اأ�سل  اأّم��ا 
الإذع��ان  اأو  النف�سي،  الإق��رار  اأو  القلبي،  الع��رتاف  فهو 

الروحي.
يف  املعنى  هذا  عليه  اهلل  ر�سوان  الطرب�سي  ذكر  وقد 

وال�شكر احلمد  بني  الفرق 

54

ات
كلم

ق ال
�ار

ف



بالنعمة  العرتاف  هو  فال�سكر  قال:  حيث  البيان  ممع 
مع �سرب من التعظيم.

وبعد ذلك ن�ستطيع القول: اإّن احلمد اأعم من ال�سكر.
فال�سكر ملن اأو�سل اإليك نعمة حتديدًا.

نعمة،  اإليك  ي��زِد  مل  اأو  نعمة  اإليك  اأزدى  ملن  واحلمد 
حتمده على �سفاته الذاتية اأو اخللقية.

اإنا ال�سكر مقابل النعمة التي اأنعمها عليك.
دَاوُودَ شُْكرًا{]�سباأ:13[  َآَل  }اعْمَُلوا  تعاىل:  قال 

كيف يعملون �سكرًا؟
لقد ذهب ق�سم من املف�سرين اإىل اأّنها )�سكرًا( حال اأي 

اعملوا لأجل ال�سكر.
اأّنها  اإىل  ذهب  وق�سم 
ال�سكر  لأّن  ب��ه؛  مفعول 
ل��ي�����ص ف��ق��ط ب��ال��ل�����س��ان 
يكون  ق��د  ال�سكر  واإن���ا 
الإن�سان  اأن  لو  بالعمل.. 
ماًل ومل يخرج  اآتاه اهلل 
األ��ف  ح��ق اهلل ول��و ق��ال 
يكن  مل  هلل  �سكرًا  م��رة 
يوؤدي حقه،  �ساكرًا حتى 
ال�����س��ك��ر ل��ي�����ص ه���و ق��ول 

اإّنا هو عمل.
وب���ع���د ه�����ذا ال��ب��ي��ان 

احلمد  بني  فارقة  اأمور  عدة  نبنّي  اأن  ن�ستطيع  املخت�سر 
وال�سكر هلل جل وعال منها:

به  اأذن  فيما  ح��ال؛  ك��ل  على  هلل،  احلمد  اإّن  ّوًل:  اأ
جميل،  ح�سن  ّن��ه  اإ ووج��ه��ه:  ���س��واء؛  وال�سّر  اخل��ري  من 
العاجل؛  احلا�سر  يف  ولي�ص  الآجل  يف  عاقبة  كان  ولو 
يف  م��ا  غ��اي��ة  ح��ال؛  ك��ّل  على  ح�سن  جميل  فهو  وعليه 
يف  ع��ّن��ا  وامل�سلحة  واحل�����س��ن  احلكمة  غ��ي��اب  الأم���ر، 

الآجل. يف  بها  واليقني  العاجل 
وعليه فما اأذن به اهلل تعاىل من ال�سّر، هو ّما يحمد 
الدعاء  يف  ورد  وقد  حال  كّل  على  وتعاىل  �سبحانه  عليه 

»احلمد هلل الذي ل يحمد على مكروه �سواه«.
اأّما ال�سكر، فال؛ لكونه تعظيمًا ملا علم من نعمة املنعم 

من  فافرتقا  اأبدًا،  بال�سّر  يتعّلق  فال  والآجل؛  العاجل  يف 
هذه اجلهة متامًا.

فهو  ال�سكر  اأما  بالل�سان،  وثناء  ذكر  احلمد  اإّن  ثانيًا: 
اأعّم من ذلك؛ لكونه تعظيمًا ولي�ص ثناًء، وهو ل ينح�سر 
بالنطق  التعظيم  يكون  فقد  وح�سب،  واجلنان  بالقلب 
بال�سفاه،  وتقبياًل  بالعيون،  بكاًء  يكون  وق��د  والل�سان، 

وخدمة بالأيادي والأركان.
وهذا  اجلحود  تهمة  لدفع  احلمد؛  من  الغر�ص  ثالثًا: 
الكفران على  واإزاحة  ال�سكر فلالإميان  اأما  بالل�سان،  يتّم 

ما اأمر الرحمن وذكر اأهل الل�سان.
لغًة  يجوز  هل  ���س��وؤال: 
هلل  احل���م���د  ن���ق���ول  اأن 

�سكرًا؟
اجل�����واب: ات��ف��ق اأه��ل 
والتف�سري  واللغة  الأدب 
وال�����ف�����ق�����ه واحل�����دي�����ث 
على  والأخالق  والعقيدة 
و�سرعًا،  ا�ستعماًل  ذلك 
تخريجه  يف  واخ��ت��ل��ف��وا 
يهم  ل  قولني  نحويًا على 

لهما. التعّر�ص 
الكايف  فجاء يف كتاب 
ع���ن ال�����س��ي��خ ال��ك��ل��ي��ن��ي 
ْب��ِن  اأَْح��َم��َد  َع��ْن  َي��ْح��َي��ى،  ْب��ن  ��د  ��مَّ حُمَ ع��ن  �سحيح  ب�سند 
اإِ�ْسَماِعيَل  ِب��ي  اأَ َعْن  اإِ�ْسَماِعيَل،  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  ٍد،  مَّ حُمَ
اِج، َعْن َهاُروَن ْبِن َخاِرَجَة، َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه  رَّ ال�سَّ
ْكِر: »اإَِذا اأَْنَعَم اهلُل َعَلْيَك  اَلِة ال�سُّ ال�سالم َقاَل: َقاَل يِف �سَ
َوُقْل  اْلِكَتاِب  ِة  ِبَفاحِتَ الأُوىَل  َتْقَراأُ يِف  َرْكَعَتنْيِ  لِّ  ِبِنْعَمٍة َف�سَ
يا  َوُق��ْل  اْلِكَتاِب  ِة  ِبَفاحِتَ اِنَيِة  الثَّ يِف  َوَتْقَراأُ  اأََح��ٌد  اهلُل  ُهَو 
ُرُك��وِع��َك  يِف  الأُوىَل  ْكَعِة  الرَّ يِف  َوَت��ُق��وُل  اْل��ك��اِف��ُروَن  اأَيُّ��َه��ا 
يِف  َوَتُقوُل  َوَحْمدًا؛  �ُسْكرًا،  �ُسْكرًا  هلِل  ْمُد  احْلَ َو�ُسُجوِدَك 
الَِّذي  هلِل  ْمُد  احْلَ َو�ُسُجوِدَك  ُرُكوِعَك  يِف  اِنَيِة  الثَّ ْكَعِة  الرَّ

َم�ْساأََلِتي«. ْعَطاِن  َواأَ ُدَعاِئي  ا�ْسَتَجاَب 
ال�����س��راء  يف  اهلل  يحمد  م��ن  ن��ك��ون  اأْن  اهلل  ن�����س��األ 

وال�سراء وي�سكره على ما اأنعم.

بقلم: ضياء قاسم
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العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى اإر�شال الأعمال على الربيد اللكرتوين التايل:

info@imamhussain-lib.org

الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 

والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة


