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قال ابن الصباغ: » وحكي اّنه ملا توّجه أبو جعفر منرصفًا من بغداد إىل املدينة الرشيفة خرج معه 
الناس يشيعونه للوداع فسار إىل أن وصل إىل باب الكوفة عند دار املسّيب، فنزل هناك مع غروب 
الشمس ودخل إىل مسجد قديم مؤسس بذلك املوضع ليصيل فيه املغرب، وكان يف صحن املسجد 
شجرة نبق مل حتمل قط، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ يف أصل الشجرة وقام يصيل فصىل معه الناس 
املغرب فقرأ يف األوىل احلمد وإذا جاء نرص اهلل والفتح، وقرأ يف الثانية باحلمد وقل هو اهلل أحد، ثم 
بعد فراغه جلس هنيئة يذكر اهلل تعاىل، وقام فتنّفل بأربع ركعات وسجد بعدهّن سجديت الشكر، 
ثم قام فودع الناس وانرصف، فأصبحت النبقة وقد محلت من ليلتها محال حسنًا، فرآها الناس وقد 
تعجبوا من ذلك غاية العجب.  ثم ما كان هو أغرب وأعجب من ذلك أن نبقة هذه الشجرة مل يكن 

هلا عجم، فزاد تعجبهم من ذلك أكثر وأكثر.  )الفصول املهمة: ص 270(. 
روى القطب الراوندي: أن املعتصم دعا مجاعة من وزرائه، فقال: اشهدوا يل عىل حممد بن عيل بن 
موسى K زورا، واكتبوا أّنه أراد أن خيرج، ثم د عاه، فقال: إّنك أردت أن خترج عيل؟ فقال: واهلل 
ما فعلت شيئا من ذلك، قال: إن فالنا وفالنا شهدوا عليك، فأحرضوا، فقالوا: نعم، هذه الكتب 

أخذناها من بعض غلامنك. 
Q يده، وقال: )اللهم إن كانوا كذبوا عيّل فخذهم(،  قال: وكان جالسا يف هبو، فرفع أبو جعفر 
قال: فنظرنا إىل ذلك البهو كيف يرجف ويذهب وجيئ، وكلام قام واحد وقع، فقال املعتصم: يا ابن 
رسول اهلل إّن تائب مما قلت فادع ربك أن يسكنه، فقال: )اللهم سّكنه، وإنك تعلم أهنم أعداؤك 

وأعدائي(، فسكن.  اخلرائج واجلرائح: ج 2 ص 670 ح 18.

)Q( كرامات اإلمام الجواد
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عن حممد بن أيب العالء، قال: سمعت حييى بن أكثم - قايض سامراء - بعدما جاهدت 
 ،K حممد  آل  علوم  عن  وسألته  وراسلته  ]وواصلته[  وحاورته  وناظرته  به  ]جهدت[ 
L فرأيت حممد بن عيل الرضا O فقال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقرب رسول اهلل 
أسألك  أن  أريد  إّن  واهلل  له:  فقلت  إيّل،  فأخرجها  فناظرته يف مسائل عندي  به،  يطوف 
تسألني،  أن  قبل  أخربك  أنا  يل:  فقال  ذلك،  من  ألستحي  واهلل  وإن  واحدة،  مسألة 
يده  يف  فكان  عالمة؟  فقلت:  هو،  أنا  فقال:  هذا،  واهلل  هو  فقلت:  اإلمام،  عن  تسألني 
.9 ح   353 ص   1 ج  الكايف:  احلجة.   وهو  الزمان  هذا  إمام  موالي  إّن  وقالت:  فنطقت،   عصا 
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اجلواب: يالحظ يف مبدأ احلساب أمور: 
1 ـ أّن مبـدأ النفاس اليوم، فـإن ولدت يف الليل ورأت 

الدم كان مـن النفاس ولكنه خـارج عن العرشة. 
2ـ  أّن مبـدأه خـروج الـدم ال نفس الـوالدة، فإن تأخر 

خروجـه عنهـا كانت العربة يف احلسـاب باخلروج.
كان  وإن  الـوالدة  بعـد  اخلـارج  الـدم  مبـدأه  أّن  ـ   3

أيضـًا. نفاسـًا  حينهـا  اخلـارج 
   السؤال: هل خيتلف النفاس بني امرأة وأخرى؟

حكـم  منهـا  لـكل  أقسـام  ثالثـة  النفسـاء  اجلـواب: 
هبـا.  خـاص 

الـدم عندهـا  نـزف  يتجـاوز  التـي ال  القسـم االول: 
عـرشة أّيـام.  

   السؤال: وما حكمها؟
اجلواب: تعترب فرتة نزول الدم كلها نفاسًا. 

القسـم الثـان: التـي يتجـاوز نزف دمهـا عـرشة أّيام، 
وهلـا عـادة عددّية يف احليض حمـّددة كأن تكـون عادهتا 

يف احليض مخسـة ايـام من كل شـهر.  
   السؤال: وما حكمها؟

اجلـواب: أن تعترب مّدة عادهتا نفاسـًا، وهي مخسـة أيام 
يف مثالنـا السـابق،    واالَّيـام الباقية تعتربها اسـتحاضة.  
وكذلـك إذا نسـيت مقـدار عادهتـا فإهنـا جتعـل أكـرب 

عـدد حمتمـل عادة هلـا يف هـذا املقام.

حتدثنـا يف األعداد السـابقة عن النجاسـات املعنوية غري 
املحسوسـة، التـي لـو »حدثـت« لسـلبت من اإلنسـان 
إهّنـا  وقلنـا:  الغسـل،  إىل  بعدئـٍذ  وألحتـاج  طهارتـه، 
سـتة، وهي: )اجلنابـة، احليض، النفاس، االسـتحاضة، 
مـّس امليـت، املـوت(، وقد حتدثنـا يف أعداد سـابقة عن 
اجلنابـة واحليـض، ونريـد التحـدث يف هـذا العـدد عن 

النفاس: غسـل 
   السؤال: ما هو النفاس؟

اجلـواب: هو الـدم الذي يقذفـه الرحم عنـد الوالدة أو 
بعدهـا عىل نحو يسـتند خـروج الدم اىل الـوالدة عرفًا، 
وتسـمى املرأة يف هـذه احلال بالنَُفسـاء، وال نفاس ملن مل 
تـر الـدم من الـوالدة أصـاًل، أو رأتـه بعد فصـل طويل 
ـ بحيـث ال يسـتند اليهـا عرفـًاـ  كام إذا رأتـه بعد عرشة 

أيام مـن الوالدة.
   السؤال: كم يستمّر النفاس؟

اجلـواب: أكثر النفاس عرشة أيـام، وإن كان ـ األحوط 
األوىلـ  فيـام زاد عليهـا إىل ثامنيـة عـرش يومـًا اجلمع بني 

تروك النفسـاء وأعامل املسـتحاضة.
   السؤال: وما هو أقّل النفاس...؟

اجلـواب: ال حـدَّ ألقلِّـه، فقـد يكـون دقيقة وقـد يكون 
أقـّل مـن ذلك. 

السؤال: متى يبدأ حساب النفاس؟

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمنهج االستقامة فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك المالمة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الصمت فإنه يلزمك السالمة ويؤمنك الندامة(.
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وليـس هلـا عـادة عددّيـة يف احليـض حمـّددة أي املبتدئة 
واملضطربة. 

  السؤال: وما حكمها؟
اجلـواب: حكمهـا أن تعتـرب مّدة نفاسـها عـرشة أّيام، 
وال ترجـع إىل عـادة أقارهبا يف احليـض أو النفاس، وال 

إىل عـادة نفسـها يف النفاس. 
    السـؤال: إذا كانـت النفسـاء ذات عـادة يف احليـض 
حمـّددة، وجتـاوز نـزف دمهـا عـدد أّيـام عادهتـا، وهي 
ال تـدري هل سـينقطع نزف الـدم قبل عـرشة أّيام، أو 

سيسـتمر اىِل مـا بعـد العـرشة، فـام هـو حكمها؟
متـام  إىل  العبـادة  تـرتك  أن  يمكنهـا  اجلـواب: 
اعتـربت  الـدم  نـزف  انقطـع  فـإن  أّيـام،  عـرشة 
اليـوم  الـدم  جتـاوز  وإن  نفاسـًا،  كلهـا  املـّدة 
املسـتحاضة. عمـل  وتعمـل  تغتسـل   العـارش 
 السـؤال: ومـا هـو حكمها يف تلـك املـدة الفاصلة بني 
هنايـة عادهتـا ومتـام العـرشة، تلـك التـي تركـت فيها 

العبادة؟
اجلـواب: تعتربهـا اسـتحاضة، وتقـي مـا فاهتـا فيها 

عبـادة.  من 
   السـؤال: إذا رأت النفسـاء الـدم ثـم انقطـع يف اليـوم 
الثـان مثـاًل، ثـم عاد ثـم انقطـع مـّرة أخـرى يف اليوم 
العـارش مثـاًل أو يف أيِّ يوم كان قبله، فـام هو حكمها؟
اجلـواب: كان النـزف األّول والنـزف الثـان كالمهـا 

 . سًا نفا
   السؤال: وما هو حكم فرتة النقاء الفاصلة بينهام؟

اجلـواب: األحـوط وجوبـا أن جتمـع فيهـا بـني أعامل 
الطاهـرة مـن النّفـاس وبـني مـا ترتكه النفسـاء. 

    السـؤال: إذا انقطـع نـزف الـدم ثـم عـاد، ثـم انقطع، 
ثم عـاد، وهكـذا، ولكنـه مل يتجـاوز بمجموعه عرشة 

أّيام؟

اجلـواب: كانـت أّيـام الـدم كلهـا نفاسـًا، وأّمـا أّيام 
النقـاء فاألحـوط وجوبـًا أن جتمـع فيهـا بـني أعـامل 

الطاهـرة وتـروك النفسـاء. 
    السـؤال: إذا أمتّـت النفسـاء نفاسـها، ثـّم رأت الّدم 

ذلك؟ بعـد 
اجلـواب: كل دم تراه النفسـاء بعد إمتام نفاسـها واىِل 
عرشة أّيـام الحقة فهو اسـتحاضة، سـواًء أكان الّدم 
بصفـات دم احليـض أم مل يكـن، وسـواء أكان يف أّيام 

عادهتـا أم مل يكن.   
السؤال: ماذا يرتتب عىل النفساء من أحكام؟

اجلـواب: النفسـاء بحكـم احلائـض يف االسـتظهار 
)أي تـرك العبـادة( عند جتاوز الـدم أيام العـادة، ويف 
لـزوم االختبـار عنـد ظهـور انقطـاع الـدم، وتقـي 
وال  وطؤهـا،  وحيـرم  الصـالة،  تقـي  وال  الصـوم 

يصـح طالقهـا.
مـن  احلائـض  ترّتـب عـىل  مـا  فيرتّتـب عليهـا كل 
أم  مسـتحبات  أم  واجبـات  أكانـت  سـواٌء  أحـكام 
مكروهـات أم حمرمـات، واألحـوط وجوبـًا حرمـة 
حّتـى قراءة آية السـجدة من سـور العزائـم، ودخول 
املسـجد احلـرام ومسـجد النبي )O( ولـو عىل نحو 
االجتيـاز، ودخـول املسـاجد االَخرى بغـري اجتياز، 

ووضـع يشء يف املسـاجد.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمنهج االستقامة فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك المالمة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الصمت فإنه يلزمك السالمة ويؤمنك الندامة(.
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العــدل وعــــدم الظـلم
اِمنَي لَِِّ ُشـَهَداَء  ِذيـَن آَمنُوا ُكوُنـوا َقوَّ َـا الَّ قـال تعـاىل: )َيا َأيُّ
ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو  بِاْلِقْسـِط َوال َيْ
ُقوا الََّ إِنَّ الََّ َخبرٌِي بِـَا َتْعَمُلوَن( املائدة: 8   َأْقـَرُب لِلتَّْقـَوى َواتَّ

دعوة مؤكدة إىل العدالة: 
إن اآليـة أعـاه تدعـو إىل تطبيـق العدالة يف مجيع الشـؤون 
بإقامـة  املؤمنـني  مجيـع  وتأمـر  اسـتثناء،  بـدون  واملـوارد 
العدالـة، وهي شـبيهة بتلك الدعوة الـواردة يف قوله تعاىل: 
اِمـنَي بِاْلِقْسـِط ُشـَهَداَء لَِِّ  ِذيـَن آَمنُـوا ُكوُنـوا َقوَّ َـا الَّ )َيـا َأيُّ
َوَلـْو َعَل َأنُفِسـُكْم َأْو اْلَوالَِدْيـِن َواألَْقَربنَِي إِْن َيُكـْن َغنِّيًا َأْو 
َفِقـريًا َفالَُّ َأْوىَل ِبَِا َفـا َتتَّبُِعوا اْلََوى َأْن َتْعِدُلـوا َوإِْن َتْلُووا 
 َأْو ُتْعِرُضـوا َفـإِنَّ الََّ َكاَن بِـَا َتْعَمُلـوَن َخبِـريًا( النسـاء: 135 
ِذيَن  َـا الَّ فتخاطـب هـذه اآليـة أوالً املؤمنـني قائلة: )َيـا َأيُّ

اِمنَي لَِِّ ُشـَهَداَء بِاْلِقْسـِط(.  آَمنُـوا ُكوُنـوا َقوَّ
وينبغـي االنتبـاه إىل أن كلمـة » قّوامـني « هـي مجـع لكلمة 
» قـّوام « وهـي صيغـة مبالغـة مـن » قائـم« » وتعنـي  كثري 
القيـام « أي أن عـل املؤمنـني أن يقومـوا بالعـدل يف كل 
لكـي  والدهـور،  العصـور  كل  ويف  واألعـال  األحـوال 
يصبـح العـدل جـزءا مـن طبعهـم وأخاقهـم، ويصبـح 
االنحراف عن العـدل خمالفا ومناقضـا لطبعهم وروحهم. 
واإلتيـان بكلمة » القيام « هنا إّمـا كناية عن العزم واإلرادة 
الراسـخة يف تطبيـق العدالة، وإما إشـارة اىل رضورة حتقيق 

العدالـة دون أقل انحـراف إىل أي جهة كانت. 
 » الشـهادة   « بكلمـة  اآليـة  جـاءت  املوضـوع  ولتأكيـد 
فشـّددت عل رضورة القيـام ل والشـهادة باحلق والعدل، 

وجتنـب الشـهادة بالظلـم واجلـور. 
العدالـة،  عـن  االنحـراف  أسـباب  أحـد  إىل  تشـري  ثـم 
وحتـّذر املسـلمني من هـذا االنحـراف مؤكـدة أن األحقاد 
والعـداوات القبلية والثارات الشـخصية، يب أن ال حتول 
دون حتقيـق العـدل، ويـب أن ال تكـون سـببا لاعتـداء 

عـل حقـوق اآلخريـن، ألن العدالـة أرفـع وأسـمى من كل 
ِرَمنَُّكْم َشـنَآُن َقْوٍم َعَل  يشء، فتقـول اآلية الكريمـة:  )َوال َيْ
َأالَّ َتْعِدُلـوا. . . (، وتكـرر اآليـة التأكيـد لبيان مـا للعدل من 
أمهيـة قصـوى فتقـول:  )اْعِدُلوا ُهـَو َأْقـَرُب لِلتَّْقـَوى(، وبا 
أّن العدالـة تعتـر أهـم أركان التقـوى، تؤكد اآلية مـرة ثالثة 
ُقـوا الََّ إِنَّ الََّ َخبِـرٌي بِـَا َتْعَمُلوَن(.والطريـف أّن  قائلـة:  )َواتَّ
اآليـة اختتمـت بقوله  )َخبِـرٌي بِـَا َتْعَمُلـوَن( ومل ختتتم بكلمة 
»عليـم« ألّن كلمـة »خبـري« تطلـق بحسـب العـادة عـل من 
يكـون مطلعـا عـل جزئيـات ودقائـق موضـوع معـني، ويف 
هـذا داللـة عـل أن ال يعلـم حتـى أدنـى انحـراف يقـوم 
بـه اإلنسـان عن مسـري احلـق والعـدل بأي عـذر أو وسـيلة 
كان، وهـو يعلـم كل موطـن يتعمـد فيه إظهـار الباطل حقا، 

ويـازي عـل هـذا العمل. 
العدالـة  بقضيـة  املفـرط  اإلسـام  اهتـام  اآليـة  وُتثبـت 
اآليـة  املتكـررة يف هـذه  التأكيـد  االجتاعيـة، وإن مواطـن 
ملثـل  اإلسـام  يوليـه  الـذي  االهتـام  هـذا  مـدى  تبـنّي 
وممـا  احلساسـة،  االجتاعيـة  اإلنسـانية  القضيـة  هـذه 
عمـل  بـني  الكبـري  الفـارق  نـرى  أن  كثـريا  لـه  يؤسـف 
هـذا  وإن  السـامي،  اإلسـامي  احلكـم  وهـذا  املسـلمني 
ص492 ج3،  األمثـل:  تفسـري  املسـلمني.   ختلـف  رّس   هـو 
و هـذه اآليـة واآليـة املشـابة لا الـواردة يف سـورة النسـاء، 
تتاقيـان يف عامـل اتبـاع األهـواء والنـزوات التـي تتحدث 
عنهـا آيـة سـورة النسـاء يف مجلـة:  )َفـا َتتَّبُِعـوا اْلَـَوى َأْن 
ينشـأ  الـوى مصـدر كل ظلـم وجـور  ( ألن   .  . َتْعِدُلـوا. 
مـن االندفـاع األعمـى وراء األهـواء واملصالح الشـخصية، 
ال مـن دافـع احلـب أو الكراهيـة، وعـل هـذا األسـاس فإن 
املصـدر احلقيقـي لانحـراف عـن العـدل هـو نفـس اتبـاع 
الـوى، فاملجتمـع الـذي ال تسـوده األهـواء يكـون بمأمـن 
مـن الظلـم واجلور، وقد جـاء يف كام النبـي  )O( واإلمام 
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عـي بـن أيب طالـب  )Q( قولـا:  )أمـا اتبـاع الـوى فيصـد 
عـن احلق( سـفينة البحـار، مـادة  )ظلم( هنـج الباغـة: اخلطبة 42. 

العدل ركن إسامي مهم: 
قلـا نجـد قضيـة أعطـى اإلسـام لـا أمهيـة قصـوى كقضية 
العـدل، فهـي وقضيـة التوحيـد سـّيان يف تشـعب جذورمهـا 
إىل مجيـع األصـول والفروع اإلسـامية، وبعبـارة أخرى: كا 
أن مجيـع القضايـا العقائديـة والعمليـة واالجتاعيـة والفردية 
حقيقـة  عـن  مطلقـا  تنفصـل  ال  والقانونيـة  واألخاقيـة 
التوحيـد، فكذلـك ال تنفصـل كل هذه القضايـا وال ختلو أبدا 

مـن روح العـدل. 
وليـس مـن العجيـب واحلالـة هـذه أن يكـون العـدل واحدًا 
مـن أصـول العقيـدة والديـن، وأساسـا مـن أسـس الفكـر 
اإلسـامي، وهـو مـع كونـه صفـة مـن صفـات ال سـبحانه 
ويدخـل ضمـن مبـادئ املعرفـة اإلليـة، إال أنـه يشـتمل عل 
معـان واسـعة يف خصائصـه ومزايـاه، ولذلـك كان مـا أولتـه 
بالعـدل  االهتـام  مـن  اإلسـام  يف  االجتاعيـة  البحـوث 
املبـادئ اإلسـامية  بـه  يفـوق مـا حظيـت  واالعتـاد عليـه 

األخـرى مـن ذلـك. 
ويكفـي إيـراد عـدٍد مـن األحاديـث والروايات لـدرك أمهية 

احلقيقة:  هـذه 
1 - روي عـن رسـول ال )O( أنـه قـال: » إياكـم والظلـم 
فـإن الظلـم عنـد ال هـو الظلـات يـوم القيامـة «.  سـفينة 

البحـار، مـادة )ظلـم(. 
وبديـي أن كل مـا هـو موجود من خـري وبركة ونعـم هو من 

النـور ويف النـور، وأّن الظام هو مصـدر كل عدم وفاقة. 
2 - وقـال النبـي )O( أيضـا: ) ِبَـَذا )أي: بالعـدل( َقاَمـِت 

ـَاَواُت واألَْرُض(  الـكايف: الكلينـي: ج5، ص 266 السَّ
يف  قيلـت  التـي  التعابـري  أوضـح  مـن  القـول  هـذا  ويعتـر 
شـأن العـدل، ومعنـاه: أّن حيـاة البـر املحـدودة يف الكـرة 
األرضيـة ليسـت وحدهـا التـي يكون قوامهـا العـدل، بل إّن 
حيـاة ووجـود الكـون بأكمله، والسـاوات واألرضـني كلها 
قائمـة بالعـدل، ويف ظـل حالـة مـن تـوازن القـوى الفاعلـة 
فيهـا، ووجـود واسـتقرار كل يشء يف حملـه منهـا، بحيـث لو 
أهّنـا انحرفت عـن هذا التـوازن حلظـة واحدة أو بمقـدار قيد 

أنملـة حلكمت عـل نفسـها بالفنـاء والـزوال. 
 ويؤيد هذا ما قيل: » امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظلم «
ألن للظلـم أثـرًا رسيعـًا يف هـذه احليـاة الدنيوية ومـن نتائجه 
السياسـية  والفـوىض  والقاقـل  واالضطرابـات  احلـروب 
واالجتاعيـة واألخاقيـة واألزمـات االقتصاديـة التـي تعّم 
العـامل اليوم، وهذا مـا يثبت احلقيقـة املذكورة بصـورة جيدة. 
ويـب االنتبـاه جيـدا إىل أن اهتام اإلسـام مل ينصب يف جمرد 

العدالـة، بـل إنـه أوىل أمهيـة أكـر لتحقيـق العدالـة، 
وطبيعـي أن حمـض تـاوة هـذه اآليـات يف املجالـس 
أو مـن عـل املنابـر، وكتابتهـا يف الكتـب، ال يـدي 
نفعـا يف اسـتعادة العدالـة املفقـودة، وعـاج التمييـز 
الطبقـي والعنرصي، والفسـاد االجتاعـي يف املجتمع 
اإلسـامي، بـل إن عظمـة هـذه اآليـات واألحـكام 
العدالـة يف صميـم حيـاة  فيـه  تتجـل يف يـوم تطّبـق 

ص634-631. ج3،  األمثـل:  تفسـري  املسـلمني.  
أنواع العدل

توجد أشكال خمتلفة للعدل فهنالك: 
عـدل الدنيـا الـذي يشـمل حيـاة البـر، وعاقاهتـم 
واحليـاة  بالطبيعـة  وعاقاهتـم  البعـض،  ببعضهـم 
وهنالـك العديـد مـن القواعـد واألنظمـة التـي حتقق 

العـدل عنـد االلتـزام بـا.  
والعقـاب  بالثـواب  يتمثـل  الـذي  اآلخـرة  وعـدل 
الـذي ينالـه اإلنسـان نتيجـًة ألفعالـه يف احليـاة الدنيا 
وهـذا هـو العـدل املطلق الـذي خيتص به ال سـبحانه 

وتعـاىل وحـده. 
 ويمكـن تقسـيم العـدل كذلـك عـل اعتبـار تعّلقـه 

باإلنسـان: 
 كالعـدل الفـردي مـن خـال أن يعـدل الفـرد بـني 
التـي  األعـال  ويعمـل  وعقلـه،  وروحـه،  جسـده، 
حتّقـق لـه السـعادة واخلـري ويبتعـد عـن األعـال التي 

تزيـد مـن شـقائه وتعبـه. 
اإلنسـان  باحـرام  يتمثـل  الـذي  اجلاعـي  والعـدل   
ألخيـه اإلنسـان وعدم التعـّدي عل حقـوق اآلخرين 

يف كافـة التعامـات بـني البـر.  
بالطمأنينـة  النـاس  يشـعر  سـوف  العـدل  وبتحقيـق   
واالسـتقرار، وهـذا بالتأكيـد سـيحفّزهم عـل العمل 
واإلنتـاج بالشـكل املتقـن والسـليم وبالتايل سـيزدهر 
املجتمـع ويتقـّدم، فمـن يشـعر بـأّن حقوقـه حمفوظـة 
سـيعمل ويتهد من أجل الوصـول ألهدافه وبالطرق 
الرعيـة والقانونيـة، ومـن يشـعر بعكـس هـذا إمـا 
أن يتكاسـل ويمـل أو يلجـأ للطـرق غـري القانونيـة 
لتحقيـق مـا يطمـح إليـه، وعندمـا تكـون احلكومـة 
املجتمـع  والكـره يف  احلقـد  بالتأكيـد سيسـود  ظاملـة 
باإلضافة إىل القتـل والدمار والتعذيـب واالضطهاد، 
أكثـر  والدولـة  ضعيفـًا  املجتمـع  سـيكون  وبالتـايل 
عرضـًة للتدخـات اخلارجيـة واخلـراب، ويب عل 
اإلنسـان أن يبـدأ بنفسـه أوالً حتـى يتحّقـق العدل يف 

كاّفة.  املجتمـع 
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

اْلَفــْرِق َبْيَن 
ُسوِل والنَِّبيِّ  الرَّ
واإلمـــام         

من كتاب الكايف

َضا  اٍر َقـاَل َكَتَب احْلََسـُن ْبـُن اْلَعبَّـاِس امْلَْعـُرويِفُّ إىَِل الرِّ 1- َعـْن إِْسـَاِعيَل ْبـِن َمرَّ
ُسـوِل والنَّبِيِّ واإِلَماِم َقـاَل َفَكَتَب  ِن َما اْلَفْرُق َبـنْيَ الرَّ )Q( ُجِعْلـُت فِـَداَك َأْخـِرْ
ـِذي ُينْـَزُل َعَلْيه  ُسـوَل الَّ ُسـوِل والنَّبِـيِّ واإِلَمـاِم َأنَّ الرَّ َأْو َقـاَل: )اْلَفـْرُق َبـنْيَ الرَّ
ـَا َرَأى يِف َمنَاِمـه َنْحَو  اه وَيْسـَمُع َكَاَمـه وُينْـَزُل َعَلْيـه اْلَوْحـُي وُربَّ ِئيـُل َفـرَيَ َجْرَ
ـْخَص ومَلْ َيْسـَمْع  َا َرَأى الشَّ َا َسـِمَع اْلـَكَاَم وُربَّ ُرْؤَيـا إِْبَراِهيـَم )Q( والنَّبِـيُّ ُربَّ

ـْخَص(. ـِذي َيْسـَمُع اْلـَكَاَم واَل َيَرى الشَّ واإِلَمـاُم ُهَو الَّ
: )وكاَن  2- َعـْن ُزَراَرَة َقـاَل: )َسـَأْلُت َأَبـا َجْعَفـٍر )Q( َعـْن َقـْوِل الَّ َعزَّ وَجـلَّ
ِذي َيـَرى يِف َمنَاِمه وَيْسـَمُع  ُسـوُل وَمـا النَّبِيُّ َقـاَل: )النَّبِيُّ الَّ َرُسـوالً َنبِيًّـا(، َما الرَّ
ـْوَت وَيـَرى يِف امْلَنَـاِم  ـِذي َيْسـَمُع الصَّ ُسـوُل الَّ ـْوَت واَل ُيَعاِيـُن امْلََلـَك والرَّ الصَّ
ـْوَت واَل َيـَرى واَل ُيَعاِيُن  وُيَعاِيـُن امْلََلـَك ُقْلـُت اإِلَماُم َمـا َمنِْزَلُته َقاَل َيْسـَمُع الصَّ
(، واَل  امْلََلـَك ُثـمَّ َتـَا َهـِذه اآلَيـَة: )وما َأْرَسـْلنا ِمـْن َقْبِلـَك ِمْن َرُسـوٍل وال َنبِـيٍّ

ٍث(. حُمَدَّ
الشـــــــــــرح:

ـْوَت واَل  ـِذي َيـَرى يِف َمنَاِمـه وَيْسـَمُع الصَّ قـال اإلمـام الباقـر )Q(: )النَّبِـيُّ الَّ
ُيَعاِيـُن امْلََلـَك(، أي النبـّي اّلـذي يـرى امَلَلـك يف منامـه أو يـرى الّرؤيـا فيه نحو 
رؤيـا إبراهيم )Q( ويسـمع صوت امَلَلـك يف اليقظة وال يعاينـه، ففيه خصلتان: 
ـْوَت(، وفيـا مـر مـن األخبـار ربا سـمع الكام  )َيـَرى يِف َمنَاِمـه وَيْسـَمُع الصَّ
وربـا رأى الشـخص ومل يسـمع، يعنـي ربـا سـمع كام امَلَلـك يف حـال اليقظة 
ؤيـة يف املنام فا  مـن غـري معاينـة وربـا رآه من غري سـاع منه وربـا اقتـرص بالرُّ

منافـاة بـني هـذه األحاديث. 
ـْوَت وَيَرى يِف امْلَنَـاِم وُيَعاِيُن امْلََلَك(،  ِذي َيْسـَمُع الصَّ ُسـوُل الَّ ثم قال )Q(: )والرَّ
سـول اّلذي يسـمع صـوت امَلَلك يف اليقظـة من غري معاينة ويـراه أو يرى  أي الرَّ
ؤيـا يف املنـام ويـرى امَلَلك مع سـاع منـه فاعتر يف هـذا اخلـر يف النبيِّ ثاث  الرُّ

ْوَت وَيـَرى يِف امْلَنَاِم وُيَعاِيـُن امْلََلَك(. خصـال وهي: )َيْسـَمُع الصَّ
ـْوَت واَل َيـَرى واَل ُيَعاِيُن  ثـم قـال )Q( مبينـا منزلـة اإلمـام )Q(: )َيْسـَمُع الصَّ
امْلََلـَك(، فلإلمـام خصلـة واحـدة وهـي سـاع الصوت فهـو ال يـرى وال يعاين 
امللـك، وهـو عني قـول اإلمـام الرضـا )Q( يف الروايـة األوىل فــ: )اإِلَمـاُم ُهَو 
ـْخَص(، وعدم ذكـر معاينة امللـك النتفائها  ـِذي َيْسـَمُع اْلـَكَاَم واَل َيـَرى الشَّ الَّ

ث(.  مـن بـاب أوىل. وقـد عر عـن اإلمام يف بعـض الروايـات بــ )حُمَدَّ
3 - َعـِن احْلََسـِن ْبـِن حَمُْبـوٍب َعـِن األَْحـَوِل َقـاَل َسـَأْلُت َأَبـا َجْعَفـٍر )Q( َعـِن 
اه  ِئيـُل ُقُبـًا، َفـرَيَ ـِذي َيْأتِيـه َجْرَ ُسـوُل الَّ ِث َقـاَل: )الرَّ ُسـوِل والنَّبِـيِّ وامْلَُحـدَّ الرَّ
ِذي َيـَرى يِف َمنَاِمه َنْحَو ُرْؤَيـا إِْبَراِهيَم  ا النَّبِـيُّ َفُهَو الَّ ُسـوُل، وَأمَّ وُيَكلُِّمـه َفَهـَذا الرَّ
ِة َقْبَل اْلَوْحـِي َحتَّى َأَتاه  وَنْحـَو َمـا َكاَن َرَأى َرُسـوُل الَّ )O( ِمْن َأْسـَباِب النُُّبـوَّ
ُة  ـٌد )O( ِحـنَي مُجِـَع َلـه النُُّبـوَّ َسـاَلِة وَكاَن حُمَمَّ ِئيـُل )Q( ِمـْن ِعنْـِد الَّ بِالرِّ َجْرَ
ِئيـُل وُيَكلُِّمه ِبَـا ُقُبًا وِمـَن األَْنبَِياِء  َسـاَلُة ِمـْن ِعنْـِد الَّ َيِيُئـه ِبَا َجْرَ وَجاَءْتـه الرِّ
ُثه ِمْن َغـرْيِ َأْن  وُح وُيَكلُِّمـه وُيَدِّ ُة وَيـَرى يِف َمنَاِمـه وَيْأتِيـه الـرُّ َمـْن مُجِـَع َلـه النُُّبوَّ

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر فبه يأخذ الحازم وإليه يرجع الجازع(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه(.
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ُث َفَيْسـَمُع واَل ُيَعاِيُن واَل  ِذي ُيَـدَّ ُث َفُهـَو الَّ ـا امْلَُحدَّ َيُكـوَن َيـَرى يِف اْلَيَقَظـِة، وَأمَّ
َمنَاِمه(. َيـَرى يِف 

الشــــرح:
قـال اإلمـام أيب جعفر الباقـر )Q(: )ُقُبًا(، يقـال: رأيته قبًا بفتـح القاف والباء 
ل وفتح الثـان أي مقابلة وعيانًا. ل وفتح الثان وكـر األوَّ وضّمهـا وضـمِّ األوَّ

ِة َقْبـَل  ثـم قـال )Q(: )وَنْحـَو َمـا َكاَن َرَأى َرُسـوُل الَّ )O( ِمـْن َأْسـَباِب النُُّبـوَّ
مـة عـل إتيـان جرئيـل )Q( ليسـت  ؤيـا املتقدِّ اْلَوْحـِي(، هـذا رصيـح يف أنَّ الرُّ
ح بـه بعـض العاّمـة أيضـًا- نعـم هـي شـبه الوحـي يف الصّحة  وحيـًا. وقـد رصَّ
ؤّيـة اّلتـي هي وحـيٌّ ما كان بعد اإلرسـال  إذ ال مدخـل للشـيطان فيهـا وإّنـا الرَّ
ؤيـا قبل الوحـي ألنَّ فجأة امَلَلـك ورصيح الوحـي ال تطيقه القوى  وإّنـا بـدأ بالرُّ
البرّيـة فبـدأ با ليأنس ويسـتعدَّ لعظم مـا ُأريد منه حّتـى ال يأتيه امَلَلـك إالّ بعد 

ماته.  مقدَّ متهيـد 
َسـاَلُة ِمْن ِعنِْد  ُة وَجاَءْته الرِّ ـٌد )O( ِحـنَي مُجَِع َلـه النُُّبـوَّ وقولـه )Q(: )وَكاَن حُمَمَّ
ِئيـُل وُيَكلُِّمـه ِبَـا ُقُبًا... الـخ(، فهو رصيح يف اجتاع أسـباب  الَّ َيِيُئـه ِبَـا َجْرَ
ؤيـة يف املنـام وسـاع الصـوت من غـري معاينـة وغريها ممّـا أوحاه  ة مـن الرُّ النبـوَّ
جرئيـل )Q( وأسـباب الرسـالة وهـي املعاينـة وكّلمـه عيانـًا ومواجهـة يف نبينا 
اخلاتـم حممـد )O( فهـو نبـيٌّ ورسـول، وقـد أمجعـت عـل ذلـك االُّمـة سـلفًا 

وايـات املتظافرة.  وخلفـًا، ودل عـل ذلـك اآليـات والرِّ
واعلـم أنَّ رؤيـا األنبيـاء )K( الزمـة الوقـوع؛ ألهّنـا صادقـة حـقٌّ ال أضغـاث 
أحـام وال ختّيـل وال مدخل للشـيطان وخبث الظاهـر والباطن فيهـا. وأّما رؤيا 

غريهـم فقد تصـدق وقـد ال تصدق.
أنواع الوحي:

قال السهيي أنواع الوحي سبعة: 
ؤيا الصادقة لقوله تعاىل )َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر( )سورة الصافات: آية102(. ل: الرُّ  األوَّ
وَح األَِمنَي َنَفَث يِف ُروِعي َأنَّه َلْن  والثان: النفث يف الروع لقوله )O(: )وإِنَّ الرُّ
ُقوا الَّ وَأمْجُِلوا يِف الطََّلِب( )الكايف: ج2، ص74(  مَتُوَت َنْفٌس َحتَّى َتْسَتْكِمَل ِرْزَقَها َفاتَّ

والثالث: أّنه كان يأتيه يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشدُّ عليه وكان كذلك 
ليستجمع عنده تلك احلالة فيكون أدعى ملا يسمع.

ابـع: أنَّ يمّثـل لـه امَلَلك رجًا كـا كان يأتيه يف صـورة دحيـة الكلبي. وكان  والرَّ
دحيـة حسـن اليئة وحسـن اجلال.

واخلامـس: أن يـراءى لـه جرئيـل )Q( يف صورته اّلتـي خلق عليها، له سـّتائة 
جنـاح ينتثـر منها اّللؤلـؤ والياقوت.

والسادس: أن يكّلمه ال تعاىل من وراء حجاب يف اليقظة كا يف ليلة اإلرساء. 
والسـابع: مـا ثبـت أنَّ إرسافيـل وّكل بـه )O( ثاث سـنني ويأتيـه بالكلمة من 

الوحـي ثـمَّ وّكل بـه جرئيل فجـاءه بالقرآن.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر فبه يأخذ الحازم وإليه يرجع الجازع(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

هـو مسـجد أنشـئ قبـل أكثـر من مائتـي عـام بجـوار مرقـد أمـري املؤمنني )Q(وسـمي 
باسـم بانيـه، ويتـل مكانـة بـارزة يف نفـوس أهـايل النجـف األرشف.

  ويقـع املسـجد عل بعـد )150( مرًا من مرقد أمـري املؤمنني )Q(، وبـني بيوتات نجفية 
قديمة يقف شـاخصًا مسـجد كاشـف الغطاء بشـكله املهيب العتيق حيث يـرآى للناظر 
انـه أمام مسـجد كباقي مسـاجد النجـف الكثـرية، ولكن مـا ان يطرق باب هذا املسـجد 
ويدخـل يف تفاصيلـه يـد نفسـه أمـام رصح دينـي تارخيـي يمـل بـني ثنايـاه ذكريـات 

التاريـخ ويـروي لك أحداثـًا كثرية.
قـام ببنـاء هذا املسـجد الشـيخ كاشـف الغطـاء )H( عل مسـاحة تقـدر بألف مـر مربع 
وسـمي بـ )مسـجد كاشـف الغطـاء( نسـبة إىل لقبـه، وأوىص بدفنـه بعد وفاتـه يف مقرة 

باملسـجد.  ملحقة 
  مـن خـال أزقـة نصـل إىل بـاب املسـجد الـذي صنـع مـن اخلشـب الصـاج ، وعنـد 
الدخـول إىل املسـجد تواجهنـا باحـة مربعة الشـكل بمسـاحة )60( مـرًا مربعـًا، بعدها 
تدخـل احلـرم الـذي يفصلـه عـن الباحـة ثاثة أبـواب كبـرية تعلوهـا أقـواس بنيت من 
اآلجـر، أّمـا سـقف املسـجد فقـد بنـي مـن الطابـوق واجلـص )أي: العـكادة( وبطريقة 

يسـميها النجفيـون )الدهنـات(أي: القبـب، وهـي طريقـة قديمـة يف البنـاء.
يسـتند السـقف إىل مخسـة أعمـدة ضخمـه بنيت مـن الطابـوق أيضـا، إضافـة إىل وجود 
املحـراب عـل اجلـدار اجلنـويب وقـد ُزّيـن بالـكايش الكربائـي، مضافـا إىل وجـود منر 

خشـبي صغري تبـدو عليـه آثـار القدم.
واجلهـة الشـالية لباحـة املسـجد يوجد فيها بـاب ينفتح عـل غرفة يوجد فيها قر الشـيخ 

كاشـف الغطـاء )H( ،والتي يعلوهـا قبة  مجيلة.
نشاطات املسجد :

)K( البيـت أهـل  وإقامـة جمالـس ذكـر  املسـجد  الصـاة يف هـذا  إقامـة  إىل   مضافـًا 
يف مصائبهـم وأفراحهـم، يعتـر هـذا املسـجد مـن األماكـن التـي تعطـى فيهـا الدروس 
احلوزويـة حيـث يتواجـد فيـه الكثـري من طلبـة حـوزة النجـف األرشف لتلقـي معارف 

)K( أهـل البيـت
:)H( الشيخ جعفر كاشف الغطاء

   مـن الفقهـاء العظـام الذيـن عاشـوا يف القـرن الثالـث عـر مـن الجـرة النبوّيـة عـل 
مهاجرهـا)O( آالف التحّيـة والثنـاء أيـة الَّ واملرجـع الدينـي الكبري الشـيخ جعفر ابن 
الشـيخ خـر بـن ييـى اجلناجـي النجفـي املعـروف بالشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، 
واملولـود يف منطقـة جناجـة التابعـة لقضاء النديـة يف كرباء املقدسـة، رأس آل كاشـف 
الغطـاء، والشـهري بجعفـر الكبـري وشـيخ املشـايخ، مـن مشـاهري فقهـاء الشـيعة اإلثني 

ـة وتامـذة املجـدد الوحيـد البهبهان. عريَّ
كان فقيهـًا وأصوليـًا ومتكلـًا وحمققـًا ومؤلفـًا، ومرجـع تقليـد للشـيعة وأديبًا وشـاعرًا. 
لّقـب بكاشـف الغطـاء بعـد تأليفـه لكتابه الفقهي املشـهور »كشـف الغطاء عـن مبهات 
ته تسـمى بآل  الريعـة الغـّراء «. وصـار لقبـًا لعائلتـه وذريتـه مـن بعـده، وال تـزال ذريَّ

الغطاء. كاشـف 
مولده ووفاته ومدفنه:

توجـه والـده »خر« الـذي كان يعتـر من علـاء وزّهاد عـرصه من جناجـة إىل النجف 
طلبـًا للعلـم، وأقام يف هـذه املدينة وتويف عـام 1181.

ولـد الشـيخ جعفـر يف مدينـة النجـف األرشف، وإليهـا نسـبته النجفي، وكانـت والدته 
سـنة 1156 هــ، ودرس عـل أبيـه مبـادئ العلـوم ثم حـر الدراسـات العليـا يف الفقه 

واألصـول عنـد علـاء مشـهورين يف العراق.
بعـد ذلـك أصبـح الشـيخ كاشـف الغطـاء مـن املجتهديـن والعلـاء املشـهورين، وكان 
يـر حلقـة درسـه علـاء كثـريون وأصبـح عدد منهـم مـن الفقهـاء واملحققـني الكبار 
الذيـن سـطع نجمهـم يف سـاء العلـوم الدينيـة يف العـامل اإلسـامي وكان مـن أبرزهـم 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالفكر فإنه رشد من الضالل ومصلح األعمال(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بحسن التأهب واالستعداد واالستكثار من الزاد(.
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الشـيخ حممـد حسـن النجفـي صاحـب اجلواهـر )ت: 1266هــ(، وغـريه كثري.
وتـويف الشـيخ كاشـف الغطاء )H( يـوم األربعاء عنـد ارتفاع النهـار يف 22 أو 27 رجب 

سـنة 1227 ه ، ودفـن يف مقرته املشـهورة يف حملَّة العـارة بالنجف االرشف.
مشاخيه:

 تلقـى الشـيخ جعفـر علومـه ومعارفـه عل يـد كبار علـاء عـرصه ومنهم: والده الشـيخ 
خـر، والشـيخ حممـد مهدي الفتـون العامـي، والشـيخ حممد تقـي الدورقي، والسـيد 
صـادق الفّحـام، والشـيخ الوحيـد البهبهـان، وحـر عنـد السـيد مهـدي بحـر العلوم 

أخـريًا بعـد أن رحـَل مـن كربـاء إىل النجـف ملـدة قليلة تقرب من سـتة أشـهر .
تامذته:

      تتلمـذ عليـه الكثـري مـن العلـاء، وقـد انحـرص منـر التدريس بـِه يف احلـوزة العلمية 
يف النجـف بعـد وفـاة السـيد مهـدي بحـر العلوم سـنة )1212هــ(، فحر عنـده مجيع 
أصحـاب السـيد ورجعـوا إليـه، لاغـراف مـن بحـر علمـه، فكان أسـتاذ رجـال تلك 

الفـرة عـل اإلطـاق. وقد ختـرج من منـره الكثـري مـن الفقهاء املشـاهري. 
مؤلفاته:

               تـرك الشـيخ جعفـر آثـارًا مهمـة تـدل عل سـمو منزلتـه، وعظم عطائـه، فأحتف 
املكتبـة الشـيعية بعـدد مهـم مـن املؤلفـات القيمـة والرائعـة. ومـن امهها: كتاب كشـف 

الغطـاء عن مبهـات الريعـة الغراء.
سريته العلمية:

كان كاشـف الغطـاء متبحـرًا يف الفقـه واألصـول، ويـدّل مـا أّلفـه يف هذيـن العلمـني 
والسـيا كتابـه )كشـف الغطـاء( عل طـول باعـه يف اسـتنباط األحـكام، وقـد أّلف هذا 
الكتـاب أثنـاء سـفره إىل إيـران ومل يكن يمل معه سـوى كتـاب القواعـد للعامة احلي. 
وقيـل إن الشـيخ مرتىض األنصـاري )1214 ـــ 1281 هــ( قال: إن مـن يعرف قواعد 
وأصـول هـذا الكتـاب هـو جمتهـد عنـدي. وكان قـد ادعـى قائـا: لـو أن فقـدت مجيع 
الكتـب الفقهيـة لـكان باسـتطاعتي كتابـة مجيـع األبـواب واألبحـاث الفقهيـة مـن أولا 
إىل آخرهـا، وقـد اعـرف الفقهـاء املعارصون لـه واملتأخـرون بتبحره العلمـي والفقهي.

رئاسة الشيعة:
تـوىّل الشـيخ جعفـر بعـد وفـاة السـيد بحـر العلـوم الرئاسـة الدينيـة للشـيعة يف العراق 
وإيـران والبـاد األخـرى. وازدادت شـهرته ونفـوذه االجتاعـي والسـيايس وقـد كان 

كاشـف الغطـاء مرجـع تقليـد الشـيعة عمليًا.
سريته األخاقّية:

كان للشيخ كاشف الغطاء سرية وُمثُل أخاقّية بارزة، نشري إىل بعضها:
أ - التهّجد والعبودّية

  مـع كثرة اهتامات الشـيخ كاشـف الغطـاء )H( العلمّيـة واالجتاعّية، كان يقوم قسـطًا 
مـن الليـل بالصـاة واملناجاة والتـّرع، ويوقظ أهلـه أيضًا لصـاة الليل. 

ب - عنايته بالتفّقه
وكان مـن دأبـه أن يأمـر بتهيئـة الطعـام ليجتمـع أوالده يف األكل ثـم يتباحثـون بعـده يف 

الفقه  علـم 
د - محايته للضعفاء والفقراء واملساكني

ونذكر نبذة من ذلك:
1 - كان مـن دأب الشـيخ رمحـه الَّ كلَّـا صلَّ باجلاعـة أن يأخذ طرف ردائـه ويدور بني 

الصفـوف ويمع الدراهـم والدنانري ويعطيها للفقراء واملسـاكني.
2 - وقالـوا: إّن الشـيخ قّسـم أمـوااًل بـني فقـراء أصفهـان وبعـد نفادهـا قـام للّصـاة، 
فطلـب منـه سـّيد بـني الصاتـني أن يسـاعده، فقـال لـه الشـيخ: جئـت متأّخـرًا ومل يبق 
يشء، فغضـب السـّيد وأهانـه وبصـق عـل حليته! فقام الشـيخ وأخـذ طرف ردائـه ودار 
بـني الصفـوف وهـو يقـول: من يـّب حليـة الشـيخ فليسـاعد السـّيد، فاجتمـع يف ردائه 

كثـري من املـال فأعطـاه للسـّيد وأقـام صـاة العرص.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالفكر فإنه رشد من الضالل ومصلح األعمال(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك بحسن التأهب واالستعداد واالستكثار من الزاد(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

دعـا اإلسـام إىل األلفـة واملحبـة بـني مجيـع النـاس وأوصاهـم أن يتعارفـوا ويتآلفـوا، وأكـد عـل ذلك وشـدد عليـه يف حق 
القرآبـة املعـر عنهـا بالرحم. 

وأوىص ال بصلـة األرحـام وهنـى عـن قطيعتهـا وحـذر األرحام مـن التدابر والتقاطـع، وليس معنـى ذلك أن تصبـح القرابة 
صنـًا يتحكـم بعواطـف الناس وعقائدهـا وتتحول األرحـام إىل آلة جتـرف يف طريقها كل عـدل وحق ويتحول عل أساسـها 
الباطـل إىل حـق واحلـق إىل باطـل... بـل معناهـا أن يكـون بـني األرحـام تواصـل وتعاطـف وتـواّد يف ال ومـن أجـل ال... 
فتتحـول هـذه الصلـة إىل طهـر ونزاهـة يتمـع فيهـا األرحام عـل طاعـة ال وتقـواه وال يفصمهـا وال يزلزلا حـادث عابر أو 
قضيـة تافهـة، ومـن هنـا كان لألرحام حقوق أشـد وأقوى من حقوق سـائر املسـلمني يسـن بنـا أن نمـرَّ عليهـا ونتدبرها...

َمْن ُهْم األرحام؟ وما هي ِصلة الرحم؟
األرحـام مجـع كلمـة رحـم والرحـم يف اللغـة العربية لفظ يسـمى بـا كل من لـه صلة قرابـة وارتباط ونسـب مع إنسـان آخر 
سـواء أكانـت صلـة القرابـة من جهـة األم واألب معـًا كاألخوة واألخـوات أو من جانـب األم وحدها كاألخـوال واخلاالت 
وأبنائهـم أو األب وحـده كاألعـام والعـات وأبنائهم وتشـمل صلـة القرابة اجلد واجلـدة، ومن أعظم األرحـام األم واألب، 
وباختصـار األرحـام هـم كل من يكون يف نظر الناس من أقارب اإلنسـان بسـبب عاقة نسـبية سـواء من جهـة األب أو األم.
وحينـا نتحـدث عـن صلـة الرحـم ونقـول إهنا مـن الواجبـات وأن عل اإلنسـان أن يصـل رمحه ونذكـر أن اإلسـام حثَّ يف 
القـرآن والروايـات عـل صلـة الرحـم نقصد من ذلـك إقامـة عاقة طيبة وحسـنة مع هـؤالء األرحـام واألقـارب من خال 
االهتـام بشـؤوهنم والسـؤال عـن أحوالم وزيارهتم ومشـاركتهم احلـزن والفرح وتقديم املسـاعدة لـم ومّد يد العـون إليهم 

والدعـاء إىل الَّ باخلـري لم.
والـدف مـن ذلـك هـو أن الَّ عـّز وجـّل أراد للعاقـات بـني اإلنسـان وأقاربـه أن تكون مبنيـة عل املحبـة واملـودة والعطف 
والرمحـة ال القسـوة والكراهيـة والبغـض والبعـد، لذلـك أوصانا الرسـول وأهـل البيت )صلـوات ال عليهم امجعـني( بصلة 

الرحم.
عـن النبـي )O(: )أويص الشـاهد مـن أمتـي والغائـب منهـم ومـن يف أصاب الرجـال وأرحـام النسـاء إىل يـوم القيامة أن 
يـن(، وهـذا احلديث يقطـع أعـذار املتعّللـني بالبعـد أو كثرة  يصـل الرحـم وإن كانـت منـه عل مسـري سـنة فـإن ذلك مـن الدِّ

الشـغل أو زيـادة الـّم واألتعاب.
د من يقطع رمحـه بنزول اللعنـة عليه وأن جـزاءه السـكن يف دار جهنم،  كـا ناحـظ يف نفـس الوقـت أن الَّ عـّز وجّل قـد توعَّ
ِذيـَن َينُقُضوَن َعْهـَد الَِّ ِمْن َبْعـِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعـوَن َما َأَمَر الَُّ بِـِه َأْن ُيوَصـَل َوُيْفِسـُدوَن يِف األَْرِض ُأْوَلِئَك َلُُم  قـال تعـاىل: ﴿َوالَّ

اِر﴾ الرعد:25. ْعنَُة َوَلُْم ُسـوُء الـدَّ اللَّ
ـِذي َتَتَسـاَءُلوَن بِـِه َواألَْرَحـاَم﴾، فعن مجيل بن دراج قال: سـألت أبـا عبد ال )Q( عـن قول ال  ُقـوا الََّ الَّ وقـال تعـاىل: ﴿َواتَّ
ـِذي َتَتَسـاَءُلوَن بِـِه َواألَْرَحـاَم إِنَّ الََّ َكاَن َعَلْيُكـْم َرِقيبـًا﴾. قـال: )هـي أرحـام الناس أمـر ال تبارك  ُقـوا الََّ الَّ عزوجـل: ﴿َواتَّ

وتعـاىل بصلتهـا وعّظمهـا أال ترى أنـه جعلها منـه( )البحـار: ج71، ص98(.
وعـن أيب عبـد ال الصـادق )Q( قـال: )إن الرحـم معّلقـة بالعـرش تقول: اللهـم صل من وصلنـي واقطع مـن قطعني وهي 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الحالل وحسن البر بالعيال وذكر اهلل في كل حال(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعدل في العدو والصديق ، والقصد في الفقر والغنى(.
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رحـم آل حممـد.. إىل أن قال: ورحم كل ذي رحـم( )الكايف: ج2، 
ص151(.

القيامـة  يـوم  اجلـوارح  مـن  ناطـق  )أول   :)Q( وعنـه 
فصـل  الدنيـا  يف  وصلنـي  مـن  رب  )يـا  تقـول:  الرحـم 
فاقطـع  الدنيـا  يف  قطعنـي  ومـن  وبينـه  بينـك  مـا  اليـوم 
ص534(.  ج21،  )الوسـائل:  وبينـه(  بينـك  مـا   اليـوم 

اآلثار اإليابية لصلة الرحم:
ان لصلـة الرحـم إيابيـات كثـرية وعظيمـة جدير بكل إنسـان 
عاقـل أن يتدبرهـا ويكتسـبها ويبحـث عنهـا ويوفرهـا لنفسـه 
يـأيت  أن  يسـتطيع  يـده وحتـت سـلطانه وال  متنـاول  فإهنـا يف 
باملعاذيـر فإهنـا غـري مقبولـة عـل اإلطـاق، ومـن هـذه اآلثار 

اإليابيـة:
1- أّن يف صلـة الرحـم طاعـة ل وامتثـاالً ألمره، وهـذا املعنى 
هـو غايـة مطمح أنظـار املؤمنـني فإهنـم باسـتمرار يبحثون عن 
رضـاه ويكـون ذلك مـن أهـم عوامل إدخـال الـرور عليهم 

لنفوسـهم. والراحة 
2- صلـة الرحـم تزيد يف العمر، ألهنا توجـب الراحة والرور 
وسـامة الطويـة وتـزرع األلفـة واملحبـة، وهـذه أسـباب يف 
إطالـة عمـر اإلنسـان بحسـب العـادة مضافـًا إىل أن ال بقدرته 
العظيمـة قـد يرّتـب األسـباب إلطالـة عمـر اإلنسـان ويعـل 
أحدهـا صلـة الرحـم، والروايات تؤكـد عل هـذا املعنى، فعن 
أمـري املؤمنـني )Q(: خماطبـًا أحـد أصحابه واسـمه نـوف: )يا 
نـوف، ِصْل رمحك يزيـد ال يف عمـرك( )البحـار: ج68، ص383(.
وعـن اإلمـام الصـادق )Q(: )إن الرجـل ليصـل رمحـه وقـد 
بقـي مـن عمـره ثـاث سـنني فيصرّيهـا ال عـز وجـل ثاثني 
سـنة، ويقطعهـا وقد بقي مـن عمره ثاثـون سـنة فيصريها ال 
ثـاث سـنني، ثم تـا: ﴿َيْمُحوا الَُّ َمـا َيَشـاُء َوُيْثبُِت َوِعنْـَدُه ُأمُّ 

اْلِكَتـاِب﴾( )البحـار: ج71، ص93(. 
3- أّن صلـة الرحـم هتّون سـكرات املوت وشـدائده وتقي من 
ميتـة السـوء، فعن اإلمام الصـادق )Q(: )مـن أحب أن خيفف 
ال عـّز وجـّل عنـه سـكرات املـوت فليكـن لقرابتـه وصـوالً 
ال عليـه سـكرات  فـإذا كان كذلـك، هـون  بـارًا،  وبوالديـه 

املـوت، ومل يصبـه يف حياتـه فقـٌر أبـدًا(؟ )البحـار: ج71، ص66(.
وعن اإلمام الادي )Q(: )فيا كّلم ال تعاىل به موسى)Q( قال 
موسـى: إلي فـا جزاء من وصل رمحه؟ قال: يا موسـى أنسـئ 
 لـه أجله وأهون عليه سـكرات املـوت( )أمايل الصـدوق: ص276(.
4- أّن صلة الرحم تنفي الفقر، فعن رسـول ال )O( أنه قال: 
 )صلـة الرحم تزيد يف العمر وتنفي الفقـر( )البحار: ج71، ص88(.
 )O( 5- أّن صلـة الرحـم تزيد يف الـرزق، فعن النبـي األكرم
أنـه قـال: )مـن رّسه أن يبسـط لـه يف رزقـه وينسـأ لـه يف أجلـه 

فليصـل رمحـه...( )اخلصـال: ص32(.
 :)O( 6- أّن صلـة األرحـام تعّمـر الديـار، عـن رسـول ال
)صلـة الرحـم تعّمر الديـار وتزيـد يف األعـار، وإن كان أهلها 

غـري أخيـار( )البحـار: ج71، ص94(.
صلة الرحم وإن كان قاطعًا لا:

وأفضـل صلـة الرحـم وأعظمهـا إذا كان الرحـم قاطعـًا 
لـا فـإن صلتهـا حينئـذ تكـون خالصـة لوجـة ال صافية 
مـن مجيع شـوائب الريـاء والتعصـب لألهـل واألقارب، 
فـإن يف حالـة الرضـا والوفـاق تتدخـل املصالـح واملنافع 
تسـتطيع  لـك  قاطعـًا  رمحـك  كان  إذا  ولكـن  والقرابـة 
أن تصلـه وبعملـك هـذا خترجـه مـن عدائـه لتضمـه إىل 
جانبـك يف حـب ورىض، بـل اإلسـام يفـرض عليـك 
عـدم مقاطعـة أرحامـك وإن كانـوا كادوك ونصبـوا لك 

العـداوة وحاولـوا األرضار بـك.
 )O( إّن رجـًا أتـى النبّي( :)Q( قـال اإلمـام الصـادق
فقـال: يـا رسـول ال إن أهـل بيتـي أبـوا إاّل توّثبـًا عـّي 
ال مجيعـًا.  يرفضكـم  إذًا  قـال:  فأرفضهـم؟  وقطيعـة يل 
قـال: فكيـف أصنـع؟ قـال: تصـل مـن قطعـك وتعطـي 
مـن حرمك وتعفـو عّمن ظلمـك، فإّنـك إذا فعلت ذلك 
كان لـك من ال عـّز وجّل ظهري( )الوسـائل: ج21، ص538(.
وقــــال رســـــــــول ال )O(: )ال تـــــــــــقطع 
 رحــــــــمك وإن قطــــــــعك( )الكايف: ج2، ص347(.

استحباب اإلنفاق عل الرحم:
وإذا كان للمسـلم أرحـام يسـتحب لـه أن ينفـق عليهـم 
وخصوصـًا إذا كانـوا مـن النسـاء الايت يتجـن إىل إعالة 
فـإن النفقـة عليهـن أفضـل مـن النفقـة عـل اآلخريـن، 
وكذلـك الصدقـة عـل األرحام أفضـل مـن الصدقة عل 
غريهـم. حتـى احلقـوق الرعيـة إذا توفـرت عنـد أحـد 
يسـتحب أن خيـصَّ بـا أرحامـه الفقـراء ويقدمهـم عـل 
غريهـم مـن الفقـراء، فعن أيب عبـد ال الصـادق )Q( أنه 
قـال: )مـن عـال ابنتـني أو أختـني أو عمتـني أو خالتـني 

حجبتـاه مـن النـار بـإذن ال( )الوسـائل: ج21، ص527(.
وعنـه )Q( قـال: )سـئل رسـول ال )O( أي صدقـة 
 أفضل؟ فقال: عل ذي الرحم الكاشح( )الفقيه: ج2، ص68(.

صل رمحك ولو بالسام:
وإذا أعـوزك املـال ومل تسـعفك ذات يدك أن تبسـطها إىل 
أرحامـك ومتّدهـم بـا أعطـاك ال مـن فضلـه فـا تبخل 
عليهـم با تقـدر عليه من الزيـارة لم والـردد عليهم وال 
أقـل مـن السـام عليهم فـإن صلتهم بـذا القـدر القليل 
يطيـب قلوبـم ويرقـق مشـاعرهم ويـزرع احلـب والثقة 
يف نفوسـهم وهـذا القـدر ينمـو ويربـو ويعطـي أفضـل 
الثـار، فعـن النبي األكـرم )O(: )صلـوا أرحامكم ولو 
 :)Q(قـال أمـري املؤمنـني   .)بسـام( )البحـار: ج71، ص85
تبـارك  ال  يقـول  بالتسـليم،  ولـو  أرحامكـم  )صلـوا 
ـِذي َتَتَسـاَءُلوَن بِـِه َواألَْرَحـاَم إِنَّ  ُقـوا الََّ الَّ وتعـاىل: ﴿َواتَّ

الََّ َكاَن َعَلْيُكـْم َرِقيبـًا﴾( )الـكايف: ج2، ص155(.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بلزوم الحالل وحسن البر بالعيال وذكر اهلل في كل حال(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعدل في العدو والصديق ، والقصد في الفقر والغنى(.
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بسم ال الرمحن الرحيم
احلمـد ل رب العاملـني وصـل ال عـل أرشف األنبياء واملرسـلني أيب القاسـم حممد وآلـه الطيبني الطاهريـن، واللعن 

الدائـم عل أعدائهـم إىل قيام يـوم الدين. 
تقـدم فيـا سـبق أن حديـث )يكـون بعـدي اثنـا عر خليفـة( مقطـوع الصـدور عنـد الفريقني، وقـد أخرجـه القوم 
يف عمـدة كتبهـم التـي وصفوهـا بالصحـة، بطـرق وأسـانيد معترة عـل حـد تعبريهـم، ورووه عنـه )O( عدة من 

الصحابـة، فـإذن مـن هـذه اجلهة )جهـة الصـدور( ال غبـار عليه.
ومـن املاحـظ أن تعيـني ونصب اخلليفـة والقائد سـنّة إلية، قد جـرت يف األمم السـابقة عل أّمة نبينـا )O(، ونرى 
ذلـك واضحـًا وجليـًا يف أّمـة عيسـى)Q(، حيـث ورد يف القـرآن الكريم عل لسـان النبي عيسـى وعد إلي برسـول 
قًا ملَِا  اِئيـَل إِنِّ َرُسـوُل الَِّ إَِلْيُكـْم ُمَصدِّ يـأيت مـن بعده، وقد سـّاه باسـمه فقال: )َوإِْذ َقاَل ِعيَسـى اْبـُن َمْرَيَم َيـا َبنِي إرِْسَ

ًا بَِرُسـوٍل َيـْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسـُمُه َأمْحَـُد...( الصف: 6. َبـنْيَ َيَديَّ ِمـَن التَّْوَراِة َوُمَبرِّ
كـا أشـار القـرآن إىل القـادة الذيـن يرجع إليهـم الناس بعـد رحيل النبـي، وحتديد صفاهتـم وعددهم، كـا هو احلال 
يف تعيـني وحتديـد نقبـاء بنـي إرسائيل، حيـث كانوا اثنا عـر نقيبًا، وكذا حواري عيسـى، وقد سـار نبينـا )O( عل 
هـذه السـنّة اإلليـة، حيـث إّنه بـّر األّمـة باألئمـة االثني عر مـن بعده، كـا أّنه )O( طلـب من األنصـار يف أول 

بيعتهـم لـه أن خيتـاروا منهم اثني عـر نقيبًا.
فعل هذا ال يعقل أّن النبي )O( مل يسمِّ األئمة القادة من بعده، بل تركه عل نحو اإلمجال واإلبام.

كيـف؟ و مـن املتفـق عليه بني املسـلمني أّن كامه )O( بمنزلة القرآن ُيفـّر بعضه بعضًا، فلو أردنـا أن نفهم وندرك 
مقصـود النبـي)O( مـن هـذا احلديـث )يكـون لذه األمـة اثنا عـر خليفـة(، فيمكن ذلـك من خـال ماحظة ما 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بتقوى اهلل في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بإخوان الصفا فإنهم زينة في الرخاء وعون في البالء(.
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نطـق بـه )O( من النصـوص يف حـق عرتـه)K(، وهو 
الـذي ال ينطـق عـن الـوى )َوَمـا َينْطِـُق َعـْن اْلَـَوى، إِْن 
ُهـَو إاِلَّ َوْحـٌي ُيوَحـى(، النجـم: 3و4، حيـث بنّي لألّمة شـأن 
ومنزلـة وفضل العـرة الطاهرة، وأّن ال تعـاىل قد مدحهم 
يف آياتـه، وطّهرهـم مـن الرجـس، وأوجـب عـل األّمـة 
مودهتـم، وحـّرم عليهـم الصدقـة، وجعـل لـم اخلمـس، 
ر مـن خمالفتهـم وبغضهم  وجعلهـم ِعـدال للقـرآن، وَحـذَّ

وحربـم إىل غـري ذلك.
فعندهـا ال يبقـى شـك يف أّن مـراده )O( مـن احلديـث 
هـم أهـل بيتـه األطهـار )K(، وهـذا ما التـزم به الشـيعة 
االثنـا عرية مـن أتباع أهـل البيت )عليهم السـام(، وال 
 .)K( يمكـن انطبـاق هذا العـدد إال عل أئمة أهـل البيت
لكـن يف مقابـل هذا احلـق الواضـح ناحظ عامـة الّراح 
مـن أبناء العامـة ال يقبلون بذا التفسـري، فنجدهم يّرفون 
حديـث النبـي)O( إىل غـري أهلـه، بـل أكثـر مـن ذلـك 
نجدهـم يـّذرون أتباعهـم مـن أن يصغوا إىل لسـان احلق 
واتباعـه وقبـول النص عـل األئمـة االثني عـر من عرة 
الرسـول األكـرم)O(، عـل الرغـم مـن اعرافهـم بـأن 
حديـث األئمـة االثني عـر صحيح مائـة باملائـة، إاّل أهّنم 
ييدون عن الـرصاط، )َوَجَحُدوا ِبَا َواْسـَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسـُهْم 
ُظْلـًا َوُعُلّوًا َفانُظـْر َكْيـَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْفِسـِديَن(، النمل: 14، 
فهاهـم حتـى يومنا احلـارض مل يتوصلوا إىل تفسـري وتطبيق 

.)O( النبـي حلديث 
وقـد ذكر الكنجـي الشـافعي يف كتابه ينابيع املـودة / ج3: 
) قـال بعـض املحققـني: إن األحاديـث الدالـة عـل كـون 
اخللفـاء بعـده O اثنـي عـر قـد اشـتهرت مـن طـرق 
كثـرية . . . فبـرح الزمـان وتعريف الكـون واملكان، علم 
أن مراد رسـول ال O مـن حديثه هذا األئمـة االثنا عر 
مـن أهل بيتـه وعرتـه، إذ ال يمكن أن يمل هـذا احلديث 
عـل اخللفـاء بعـده مـن أصحابـه لقلتهـم عن اثنـي عر، 
وال يمكـن أن يملـه عـل امللـوك األمويـة لزيادهتـم عـل 
اثنـي عـر، ولظلمهـم الفاحـش إال عمر بن عبـد العزيز، 
ولكوهنـم من غـري بني هاشـم، ألّن النبي O قـال: كلهم 
مـن بنـي هاشـم يف رواية عبـد امللك، عـن جابـر، وإخفاء 
صوتـه O يف هـذا القـول يرجـح هـذه الروايـة، ألهّنم ال 

يسـنون خافـة بني هاشـم .
وال يمكـن أن يملـه عل امللوك العباسـية، لزيادهتم 
عل العـدد املذكـور، ولقلـة رعايتهم اآليـة: )ُقْل ال 
َة يِف اْلُقْرَبى(، وحديث  َأْسـَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجـرًا إاِلَّ امْلَـَودَّ
الكسـاء. فـا بـد مـن أن يمـل هـذا احلديـث عل 
 ،O األئمـة االثنـي عـر مـن أهـل بيتـه وعرتـه
ألهنـم كانوا أعلـم أهل زماهنـم وأجلهـم وأورعهم 
حسـبًا،  وأفضلهـم  نسـبًا،  وأعاهـم  وأتقاهـم، 

وأكرمهـم عنـد ال . . .
ويؤيـد هـذا املعنـى، أي أن مـراد النبـي O األئمـة 
االثنـي عـر من أهـل بيتـه، ويشـهد لـه ويرجحه: 
حديـث الثقلـني، واألحاديـث املتكثـرة املذكورة يف 

هـذا الكتـاب، وغريهـا . . .
ويف هنـج الباغـة من خطبـة عي )كـرم ال وجهه(: 
أيـن الذيـن زعموا أهّنم الراسـخون يف العلـم دوننا، 
كذبـًا وبغيـًا علينا أن رفعنـا ال ووضعهـم، وأعطانا 
يسـتعطى  بنـا  وأخرجهـم..  وأدخلنـا  وحرمهـم، 

الـدى، وبنـا يسـتجل العمى.
وإنـه سـيأيت عليكـم مـن بعـدي زمـان ليـس فيـه 
يشء أخفـى مـن احلـق، وال أظهـر مـن الباطل، وال 
أكثـر مـن الكـذب عـل ال ورسـوله صـل ال عليه 
وآلـه، وليـس عنـد أهـل ذلـك الزمـان سـلعة أبور 
مـن الكتـاب إذا تي حـق تاوتـه، وال أنفـق منه إذا 
حـرف عـن مواضعـه، وال يف البـاد يشء أنكـر من 

املعـروف، وال أعـرف مـن املنكـر.
واعلمـوا أّنكـم لـن تعرفـوا الرشـد حتـى تعرفـوا 
الـذي تركـه، ولـن تأخـذوا بميثـاق الكتـاب حتـى 
تعرفـوا الـذي نقضـه، ولن متسـكوا به حتـى تعرفوا 
الـذي نبـذه، فالتمسـوا ذلـك من عنـد أهلـه، فإهنم 
عيـش العلـم ومـوت اجلهـل، هـم الذيـن خيركـم 
حكمهـم عـن عملهـم، وصمتهـم عـن منطقهـم، 
وظاهرهـم عـن باطنهـم، ال خيالفـون الديـن، وال 
خيتلفـون فيـه، وهو بينهم شـاهد صـادق، وصامت 

ناطـق(. انتهـى.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بتقوى اهلل في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بإخوان الصفا فإنهم زينة في الرخاء وعون في البالء(.
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شهر ذي القعدة أول األشهر احلرم:
هـذا الشـهر هو أول األشـهر احلرم التـي ذكرت يف القـران، وهـي ذو القعدة 
وذو احلجـة وحمـرم ورجـب، وشـهر ذي القعـدة هـو شـهر اسـتجابة الدعاء 
عنـد الشـدة، وقـد روي أّن مـن صـام مـن شـهر حـرام ثاثـة أيـام اخلميـس 

واجلمعـة والسـبت كتـب ال لـه عبادة تسـعائة سـنة.
هاك األشعث بن قيس عليه اللعنة: 

  يف أول ذي القعـدة سـنة )40هــ( مـات األشـعث بـن قيـس الكنـدي عليه 
اللعنـة، وعمره 63 سـنة. 

قـال ابـن األثري: وفـد )أي: االشـعث( إىل النبي )O( سـنة )10 هـ( يف وفد 
كنـده وكانـوا 60 راكبـًا، فأسـلموا، وكان ممن ارتـد بعد النبـي )O(، تزوج 
مـن أخـت أيب بكـر، وهـي أم حممـد بـن األشـعث، وسـكن الكوفـة وابتنـى 
بـا دارًا، وشـهد صفـني مـع أمـري املؤمنـني عـي )Q(، وكان ممـن ألـزم عليًا 

بالتحكيـم وشـّهد احلكمني. 
وقـال احلـي يف خاصـة األقوال: ارتـد بعد النبـي )O(..، وزّوجـه أبو بكر 
أختـه وكانـت عـوراء، فولـدت له حممـدًا، وكان مـن أصحاب عـي )Q( ثم 

صار خارجيـًا ملعونًا. 
وَن بَِعْهـِد الَِّ َوَأْيَاهِنِـْم َثَمنـًا َقِليـًا  ِذيـَن َيْشـَرُ وروي أن هـذه اآليـة: )إِنَّ الَّ
ُأْوَلِئـَك ال َخـاَق َلُـْم يِف اآلِخـَرِة( آل عمـران: 77، نزلت يف األشـعث بن قيس 
حيـث ُخِصـم لـه يف أرض، فقـام وحلـف عنـد رسـول ال )O(، فنزلـت 

اآليـة، فنـكل األشـعث، واعـرف باحلـق، ورّد األرض. 
وقـد دعـا عليـه أمـري املؤمنـني )Q( مّلـا مل َيُقـم هـو وغـريه ممـن دعاهـم ألن 
يشـهدوا أهنم سـمعوا رسـول ال )O( قال: )مـن كنت مواله فعـي مواله( 
بقولـه )Q(: )فـا أماتـك ال حتـى يذهـب بكريمتيـك( قـال جابر بـن عبد 
ال األنصـاري: وال لقـد رأيـت األشـعث وقد ذهبـت كريمتاه وهـو يقول: 
)احلمـد ل الـذي جعـل دعـاء أمـري املؤمنـني عـي بـن أيب طالـب )Q( عـّي 
بالعمـى يف الدنيـا ومل يـدع عـّي بالعـذاب يف اآلخـرة فأعـّذب( األمـايل، الشـيخ 

الصـدوق: ص185.
وخطـب أمـري املؤمنـني )Q( يومـًا فقـال: ) أيـا النـاس إن األشـعث ال َيِزن 
عنـد ال جنـاح بعوضـة، وإنه أقـل يف دين ال من عفطـة عنز( االحتجاج، الشـيخ 

الطـريس: ج1، ص281
َك يِف َدِم  وروي عـن اإلمـام الصـادق )Q( قـال: )إِنَّ األَْشـَعَث ْبـَن َقْيـٍس رَشِ
َك يِف  ـٌد اْبنُه رَشِ ِت احْلََسـَن )Q(، وحُمَمَّ َأِمـرِي امْلُْؤِمنِـنَي )Q(، واْبنَُته َجْعَدُة َسـمَّ

َدِم احْلَُسـنْيِ )Q(( الكايف، الشـيخ الكلينـي: ج8، ص167 
وفاة السيد ابن طاووس )رضوان ال عليه(:

يف اخلامـس مـن شـهر ذي القعـدة سـنة )664هـ( تويف السـيد ابـن طاووس 
ريض الديـن عـي بـن موسـى بـن جعفـر ينتهـي نسـبه إىل اإلمـام احلسـن 
وعبادتـه  زهـده  يف  التعريـف  عـن  غنـيٌّ  طـاووس  ابـن  والسـيد  املجتبـى، 

.)K( واتصالـه بـال سـبحانه وبأهـل البيـت
 :)Q( كتاب مسلم بن عقيل إىل احلسني

يف التاسـع مـن ذي القعـدة سـنة )60هــ( كتـب مسـلم بـن عقيـل )Q( إىل 
أيب عبـد ال احلسـني )Q( خيـره أن 18000 شـخص قـد بايعـوا لـه، ونص 

 : ب لكتا ا
 )أمـا بعـد، فـإن الرائـد ال يكـذب أهلـه، وإن مجيع أهـل الكوفة معـك، وقد 
بايعنـي منهـم ثانيـة عر ألفـًا، فعّجـل اإلقبال حني تقـرأ كتايب، والسـام(. 

ومحله مع عابس بن أيب شبيب الشاكري، وقيس بن مسهر الصيداوي. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمكارم الخالل واصطناع الرجال فإنهما يقيان مصارع السوء ويوجبان الجالل(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بطاعة من يأمرك بالدين فإنه يهديك وينجيك(.
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قبـل   )Q( احلسـني  ال  عبـد  أيب  إىل  الكتـاب  ووصـل 
ليلـة.  بــ 27   )Q( شـهادة مسـلم

قتل احلاج احلسني بن منصور )عليه اللعنة(:
يف الرابـع عر من شـهر ذي القعدة سـنة )309هـ( قتل 
احلـاج احلسـني بـن منصـور بفتـوى مـن علـاء زمانه، 
حيـث اهتـم احلاج هـذا بالكفـر والزندقة، ومـن كلاته: 
جبتـي«.  حتـت  أو  ثـويب  حتـت  »ال  أو:  دمـي«  يف  »ال 
رضب ألـف سـوط ثـم قطعـت يـده ورجلـه ومـن ثـم 
قطعـوا رأسـه وعلقـوا جثتـه عـل جـر بغـداد وبعدها 

احرقوهـا ونثروهـا يف هنـر دجلـة.
غزوة بني قريضة: 

يف الثالـث والعريـن من ذي القعدة سـنة )5هـ(، كانت 
غزوة بنـي قريضه. 

 )O( وسـبب الغـزوة أنـه كان بينهـم وبـني رسـول ال
صلحـًا فنقضـوه، ومالـوا مع قريـش. فوّجه إليهم سـعد 
بـن جبـري،  بـن رواحـة وخـوات  ال  بـن معـاذ وعبـد 
فذّكروهـم العهد وأسـاءوا اإلجابة. فلـا اهنزمت قريش 
يـوم اخلنـدق دعـا رسـول ال )O( عليـًا )Q(، فقـال 
له: قـّدم رايـة املهاجرين إىل بنـي قريضه، وقـال: عزمت 
عليكـم أال تصلـوا العـرص إالّ يف بنـي قريضـة، وركـب 
 ،)Q( محـارًا لـه. فلـا دنـا منهـم لقيه عي بـن أيب طالـب
 )O(فقـال: يـا رسـول ال ال تـدن، فقـال رسـول ال
أحسـب أن القـوم أسـاءوا القول، فقـال: نعم يا رسـول 
 )O( ال-ثـم حتّصن بنو قريضه، فحارصهم رسـول ال
أيامـًا حتـى نزلوا عل حكم سـعد بـن معـاذ األنصاري، 
فحـر سـعد وكان عليـًا، - فقـال: قـد آن لسـعد أن 
ال تأخـذه يف ال لومـة الئـم، أرضيتـم بحكمـي؟ قالـوا: 
نعـم. ثـم قـال: قـد حكمـت فيكـم أن ُتقتـل مقاتلتكم، 
دون  للمهاجريـن  أموالـم  وجُتعـل  ذراريكـم،  وُتسـبى 
األنصـار. فقـال رسـول ال )O( لقـد حكمـت بحكم 
ال من سـبع سـاوات، ثـم قّدمهم عـرة عرة فرب 
الغـزوة  هـذه  إن  وقيـل:  أموالـم.  وُقّسـمت  أعناقهـم 

شـوال.  يف  وقعت 
يوم دحو األرض: 

اخلامـس والعـرون مـن شـهر ذي القعـدة يـوم دحـو 
األرض، وهـو أحد األيـام األربعة التي خّصـت بالّصيام 
بـني أّيـام الّسـنة، وروي أّن صيامـه يعـدل صيام سـبعني 
روايـة  عـل  سـنة  سـبعني  لذنـوب  كّفـارة  وهـو  سـنة، 
أخـرى، ومـن صـام هـذا اليـوم وقـام ليلتـه فلـه عبـادة 
مائـة سـنة، ويسـتغفر ملـن صامـه كّل يشء بـني الّسـاء 
تعـاىل،  ال  رمحـة  فيـه  انتـرت  يـوم  وهـو  واألرض، 
وللعبـادة واالجتـاع لذكـر ال تعـاىل فيـه أجـر جزيـل. 
وقـد ورد لـذا اليـوم سـوى الّصيـام والعبـادة وذكر ال 

تعـاىل والُغسـل عمـان:

األول: صـاة مروّيـة يف كتـب الّشـيعة القمّيـني، وهـي ركعتان 
مـّرات  مخـس  والّشـمس  مـّرة  باحلمـد  الضحـى  عنـد  تصـّل 
اْلَعـلِّ  بِـالِ  إالّ  َة  ُقـوَّ َوال  َحـْوَل  )ال  الّتسـليم:  بعـد  ويقـول 
اْلَعظيـِم(، ثـّم يدعو ويقـول: )يا ُمقيـَل الَعَثـراِت َاِقْلنـي َعْثَريت، 
َعـواِت َاِجـْب َدْعَويت، يـا سـاِمَع االَْْصواِت اِْسـَمْع  يـا جُميـَب الدَّ
َصـْويت َواْرمَحْنـي َوجَتـاَوْز َعـْن َسـيِّئايت َوما ِعنْـدي يـا َذا اجْلَاِل 

َواالْكـراِم(.
الّثـان: هـذا الّدعاء الـذي قال الّشـيخ يف املصباح: إّنه يسـتحّب 

الّدعـاء به:
ْزَبـِة،  اللَّ َوصـاِرَف  احْلَبَّـِة،  َوفالِـَق  اْلَكْعَبـِة،  داِحـَي  )َالّلــُهمَّ   
تـي  َوكاِشـَف ُكلِّ ُكْرَبـة، َاْسـَاُلَك يف هـَذا اْلَيـْوِم ِمـْن َاّياِمـَك الَّ
امْلُْؤِمنـنَي  ِعنْـَد  َوَجَعْلَتهـا  َسـْبَقها،  َوَاْقَدْمـَت  هـا،  َحقَّ َاْعَظْمـَت 
َعـل   َ ُتَصـيِّ َاْن  اْلَوسـيَعِة  َوبَِرمْحَتِـَك  َذريَعـًة،  َواَِلْيـَك  َوديَعـًة، 
ـد َعْبـِدَك امْلُنَْتَجـِب ِف امْليثاِق اْلَقريـِب َيْوَم التَّـاِق، فاتِِق ُكلِّ  حُمَمَّ
، َوَعـل َاْهـِل َبْيتِـِه االَْْطهـاِر اْلُـداِة امْلَناِر  َرْتـق، َوداع اىِل ُكلِّ َحـقِّ
ِة َوالنّـاِر، َوَاْعطِنـا يف َيْوِمنـا هـذا ِمْن  َدعاِئـِم اجْلَّبـاِر، َوُوالِة اجْلَنَـّ
َمـُع َلنا بِـِه التَّْوَبَة  َعطاِئـَك امْلَْخـزُوِن َغـرْيَ َمْقطـُوع َوال مَمْنـُوع، جَتْ
، يا َكِفـيُّ يا َويِفُّ  ، َوَاْكـَرُم َمْرُجـوٍّ َوُحْسـَن االَْْوَبـِة، يـا َخـرْيَ َمْدُعوٍّ
ْدن  يـا َمْن ُلْطُفُه َخِفـيٌّ ُاْلُطْف يل بُِلْطِفَك، َوَاْسـِعْدن بَِعْفـِوَك، َوَايِّ
َك،  َك، َوال ُتنِْسـني َكريَم ِذْكـِرَك بِـُوالِة َاْمِرَك، َوَحَفَظـِة رِسِّ بِنَـرْصِ
، َوَاْشـِهْدن  ْهـِر اىِل َيْوِم احْلَْرِ َوالنَّْرِ َواْحَفْظنـي ِمْن َشـواِئِب الدَّ
َاْولِيـاِءَك ِعنْـَد ُخـُروِج َنْفـي، َوُحُلوِل َرْمـي، َواْنِقطـاِع َعَمي، 
َواْنِقضـاِء َاَجـي، َالّلــُهمَّ َواْذُكـْرن َعـل ُطـوِل اْلبِـل اِذا َحَلْلـُت 
َبـنْيَ َاْطبـاِق الثَّـرى، َوَنِسـَينِى النّاُسـوَن ِمـَن اْلـَورى، َواْحِلْلنـي 
ُمرافِقـي  ِمـْن  َواْجَعْلنـي  اْلَكراَمـِة،  َمنْـِزَل  ْئنـي  َوَبوِّ امْلُقاَمـِة،  داَر 
َاْولِياِئـَك َوَاْهـِل اْجتِباِئـَك َواْصَطفاِئـَك، َوبـارْك يل يف لِقاِئـَك، 
َلِل  َواْرُزْقنـي ُحْسـَن اْلَعَمـِل َقْبـَل ُحُلـوِل االََْجـِل، َبريئـًا ِمـَن الزَّ
ـد َصلَّ الُ  َوسـُوِء اخْلََطـِل، َالّلــُهمَّ َوَاْوِرْدن َحـْوَض َنبِيِّـَك حُمَمَّ
بًا َرِوّيًا سـاِئغًا َهنيئًا ال َاْظَمـُأ َبْعَدُه  َعَلْيـِه َوآلِِه، َواْسـِقني ِمنْـُه َمْرَ
َوال ُاَحـاَُّ ِوْرَدُه َوال َعنْـُه ُاذاُد، َواْجَعْلـُه يل َخـرْيَ زاد، َوَاْوف ميعاد 
لـنَي َواالِْخريَن،  َيْوَم َيُقوُم االَْْشـهاُد، َالّلــُهمَّ َواْلَعـْن َجبابَِرَة االَْوَّ
َوبُِحُقوِق َاْولِياِئَك امْلُْسـَتأثِِريَن َالّلــُهمَّ َواْقِصـْم َدعاِئَمُهْم َوَاْهِلْك 
ـْل َمهالَِكُهـْم، َواْسـُلْبُهْم مَمالَِكُهـْم،  َاْشـياَعُهْم َوعاِمَلُهـْم، َوَعجِّ
ُهْم َوُمشاِرَكُهْم، َالّلــُهمَّ  َوَضيِّْق َعَلْيِهْم َمسـالَِكُهْم، َواْلَعْن ُمسـامِهَ
ـْل َفـَرَج َاْولِياِئـَك، َواْرُدْد َعَلْيِهـْم َمظاملَُِهـْم، َوَاْظِهـْر بِاحْلَقِّ  َوَعجِّ
قاِئَمُهـْم، َواْجَعْلـُه لِدينِـَك ُمنَْتـرِصًا، َوبَِاْمـِرَك يف َاْعداِئـَك ُمْؤمَتِرًا 
َالّلــُهمَّ اْحُفْفـُه بَِماِئَكِة النَّرْصِ َوبِـا َاْلَقْيَت اَِلْيِه ِمـَن االَْْمِر يف َلْيَلِة 
اْلَقـْدِر، ُمنَْتِقـًا َلـَك َحّتـى َتـْرىض َوَيعـُوَد دينُـَك بِـِه َوَعـل َيَدْيِه 
َجديـدًا َغّضـًا، َوَيْمَحَض احْلَـقَّ حَمْضـًا، َوَيْرُفَض اْلباطِـَل َرْفضًا، 
ِمـْن َصْحبِـِه  َواْجَعْلنـا  آباِئـِه،  َوَعـل مَجيـِع  َعَلْيـِه  َالّلــُهمَّ َصـلِّ 
تِـِه َحّتـى َنُكـوَن يف َزمانِـِه ِمـْن َاْعوانِـِه،  تِـِه، َواْبَعْثنـا يف َكرَّ َوُارْسَ
َالّلــُهمَّ َاْدِرْك بِنـا ِقياَمُه، َوَاْشـِهْدنا َاّياَمـُه، َوَصلِّ َعَلْيـِه َواْرُدْد اَِلْينا 

ـاُم َعَلْيـِه َوَرمْحَـُة الِ َوَبَركاُتـُه(. َسـاَمُه، َوالسَّ
وهنـاك مناسـبات كثـرية ومهمـة أخـرى يف هـذا الشـهر قـد تم 

ذكرهـا يف السـنتني السـابقتني فمـن أراد االطـاع فلرياجـع.

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بمكارم الخالل واصطناع الرجال فإنهما يقيان مصارع السوء ويوجبان الجالل(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بطاعة من يأمرك بالدين فإنه يهديك وينجيك(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

عبـد ال بـن جعفـر الطّيـار واحد مـن الشـخصّيات املمّيـزة واملشـهورة يف التاريخ اإلسـامّي، وله سـوابق مّرفـة يف الدفاع 
عـن أئّمـة أهل البيـت )K(.  أظهر يف أقوالـه وأفعاله إيانه واعتقـاده بأهل البيـت )K( وحتكي مواقفه السياسـّية يف مواجهة 
بنـي أمّيـة عـن اعتقـاده ووفائه ملدرسـة أهـل البيـت )K( وخمالفتـه حلاكمّية بنـي أمّيـة.  وهو واحد مـن الشـخصّيات التي مل 
توّفـق للمشـاركة يف هنضـة عاشـوراء، ومل يوّضـح التاريـخ سـبب عـدم التحاقه باإلمـام احلسـني )Q(.  مع العلـم أّن زوجته 
زينـب بنـت اإلمـام عـي )L( وابنيه كان لـم دور مهّم يف نـرصة اإلمام احلسـني )Q(.  أّما عبـد ال فقد ُنِقَل عنـه بعد حادثة 
عاشـوراء حرتـه وتأّسـفه بعـد سـاعه خـر شـهادة اإلمـام )Q(، وكان يتمنّـى املشـاركة يف ركاب اإلمـام يف كربـاء، وقد 
شـعر بالسـعادة عندمـا عـرف أّن ولديـه قد استشـهدا يف طريـق احلسـني )Q( واعترمها قد حـّا مكانه يف كرباء، كا سـوف 

نحـاول تبيـان ذلك يف هذه السـطور.  
اسمه وكنيته ونسبه: 

أبو جعفر، عبد ال بن جعفر بن أيب طالب. 
قرابته باملعصوم: 

 .)K( ابن أخي اإلمام عي، وابن عم اإلمامني احلسن واحلسني
املشـهور عـن عبـد ال بـن جعفـر أّنـه شـخص فاضـل جـواد كريـم.  لقـب يف التاريخ اإلسـامّي بــ )اجلـواد، وبحـر اجلود 

وقطـب السـخاء(.  االسـتيعاب يف معرفـة األصحـاب للقرطبـي: ج 3، ص17. 
ُأّمه: 

أساء بنت ُعميس بن النعان اخلثعمية. 
والدته: 

ولد يف احلبشة، يف الجرة األُوىل للمسلمني، وهو أّول مولود ولد للمسلمني يف أرض احلبشة، إذ كان أبواه مهاجرين فيها. 
صحبته: 

 .)K( واإلمام عي واحلسن واحلسني ،)O( من أصحاب النبي )كان )رضوان ال عليه
جوانب من حياته: 

* َقِدم مع أبيه عل النبي )O( بخير يف سنة سبع من الجرة، وسكن املدينة. 
* روي عـن اإلمـام الباقـر )Q( قـال: )بايـع رسـول ال )O( احلسـن واحلسـني وعبـد ال بن جعفـر وهم صغـار، ومل يبايع 

صغـريًا قط إاّل هـم( الطبقـات الرفيعة السـّيد عـي خان املـدن: ص168. 
* كان حمـّل احـرام عنـد رسـول ال )O( واإلمـام عـّي )Q( لقرابتـه ومقام والـده العظيم عندمهـا.  وبعد شـهادة والده يف 

قال النبي األكرم )O(: )أللهمّ، اخلف جعفرًا في أهله وبارك لعبد اهلل في صفقة يمينه(. 
ينابيع المودة، القندوزي: ج2، ص346

قال أمير المؤمنين Q:)عليك باالستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وتركك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضاللة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر واالحتمال فمن لزمهما هانت عليه المحن(.
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غـزوة مؤتـة عـام 8هــ أتـى رسـول ال )O( إىل منزله 
يتفّقـد أحـوال أبنائه ويشـملهم بعطفـــه وحنــــانــــه 
واآلخـرة(.   الدنيـا  يف  إمامهـم  )أنـا   :)O( قـــال  ثـّم 
وقـال)O(: )إّن عبـد ال شـبيهي يف خلقـي(.  وقـد دعـا له 
النبـّي )O( أيضـًا يف بعـض األّيـام، قائـًا: )أللهـّم، اخلـف 
جعفـرًا يف أهلـه وبـارك لعبـد ال يف صفقة يمينـه(.  أنسـاب األرشاف 

أمحـد بـن ييـى البـاذرّي: ج 2، ص 298. 
* اشرك مع اإلمام عي )Q( يف حرب صّفني. 

* كان معاويـة قد كتب له: )أّما بعد، فقد عرفت أثريت إّياك عل من سـواك وحسـن 
رأيـي فيـك ويف أهل بيتك، وقد أتان عنك ما أكره، فإن بايعت ُتشـكر وإن تأب جُتر(.  وأجاب 
عبـد ال )رضـوان ال عليـه(: )أّمـا بعـد، فقد جـاءن كتابك وفهمت ما ذكـرت فيه من أثرتـك عل من سـواي، فإن تفعل 
فبحّظـك أصبـت، وإن تـأب فبنفسـك قرّصت.  وأّما مـا ذكرَت من جـرَك إّياي عل البيعـة ليزيد، فلعمـري لئن أجرتني 
 عليهـا لقـد أجرنـاك وأبـاك عل اإلسـام حّتـى أدخلناكا كارهـني غـري طائعـني(.  اإلمامـة والسياسـة للدينـورّي: ج1، ص155. 

 :Q عبد ال بن جعفر بعد شهادة اإلمام احلسني
تشـري رّدة فعـل عبـد ال بـن جعفـر بعـد سـاعه نبأ شـهادة اإلمـام احلسـني )Q( وابنيه عـون وحمّمـد، إىل إيانـه واعتقاده 
بالثـورة احلسـينّية.  ويذكـر املؤّرخـون أّنـه- بعد عـودة قافلـة املتبّقني من حادثـة كرباء ووصولـم إىل املدينـة- أرسع أبو 
الساسـل وهـو غـام عبـد ال بـن جعفر ليخره بشـهادة ابنيـه.  اسـرجع عبد ال عندما سـمع النبـأ.  فقال الغـام: هذا 
مـا لقينـاه مـن احلسـني.  فحذفـه ابن جعفـر بنعله قائـًا: يا بـن اللخناء، اللحسـني تقـول هـذا؟ وال لو شـهدته ألحببت 
أن ال أفارقـه حّتـى ُأقتـل معـه.  وال إّنـه ملّا يسـخي بنفي منهـا ويّون عـّي املصاب با أهّنـا أصيبا مع أخـي وابن عّمي 
مواسـني لـه صابريـن معـه، ثم قال: )إن ال أكن آسـيت حسـينًا بيدي فقد آسـاه ولـدي(. اإلرشـاد للشـيخ املفيـد: ج2، ص124. 

إّن هـذا الـكام ال يـرك جماالً للشـّك واإلبام حـول رأي عبد ال يف ثـورة اإلمام احلسـني )Q(، ويوضح اعتقـاد عبد ال 
بـن جعفـر الكبري بثـورة اإلمـام )Q(....، ويبنّي أيضـًا معرفته بالنهضة احلسـينّية والقيـم والفضائل التي تركها الشـهداء.  

 .)Q( لقد حتّدث بوضوح وشـجاعة حول اسـتعداده للشـهادة يف ركاب اإلمام احلسـني
من أقوال العلاء فيه: 

1ـ قال العّامة احلّي )H(: )من أصحاب رسول ال )O(، كان جليًا، قليل الرواية(.  خاصة األقوال: ص191. 
2ـ قـال السـّيد عي خـان املـدن )H(: )وكان عبد ال أحد أجواد اإلسـام املشـهورين، وكان يلّقب باجلـواد وبحر اجلود، 

وكان يقـال لـه: ابن ذي اجلناحـني. . .  وكان حليًا ظريفـًا عفيفًا(.  الدرجـات الرفيعة: ص 169. 
3ـ قال السّيد اخلوئي )H(: »جالة عبد ال بن جعفر الطّيار بن أيب طالب بمرتبة ال حاجة معها إىل االطراء. 

 ،)L( كان يتحّفظ عليه مـن القتل، كا كان يتحّفظ عل احلسـن واحلسـني ،)Q( وممّـا يـدّل عـل جالته أّن أمـري املؤمنـني
وحمّمـد بن احلنفيـة(.  معجم رجال احلديـث: ج11، ص147.  

روايته للحديث: 
يعتـر مـن رواة احلديـث يف القـرن األّول الجـري، فقـد روى أحاديـث عـن رسـول ال )O(، واإلمام عـل )Q(، وهو 

أحـد رواة حديـث الغدير. 
وفاته: 

ُتويّف )رضوان ال عليه( عام 80ه أو 84 ه باملدينة املنّورة، وُدفن يف مقرة البقيع. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك باالستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وتركك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضاللة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالصبر واالحتمال فمن لزمهما هانت عليه المحن(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

التكافل االجتماعي في مدرسة أهل البيت )K(: الحلقة الثالثة 

الزال الكالم يف التكافل االجتامعي. . . 
مثاليـة عاليـة: عمـل أهـل البيـت )K( عـىل صياغـة عقـد 
اجتامعـي ضمنـي يرتكز عـىل قاعـدة اجتامعية عريضـة تقوم 
عـىل مبـدأ األخّوة، فبدون ترسـيخ هـذا املبدأ وإشـاعته يغدو 

مل.    البنـاء االجتامعـي واهنـًا كالبنـاء عـىل كثيب مـن الرَّ
مـن أجـل ذلك عمـل أهـل البيـت )K(: بـدأب عـىل هتيئة 
األجواء لرتسـيخ مبـدأ اإلخاء لكونه يسـهم بصـورة ضمنية 
يف مبـدأ التكافـل، ونتيجـة لذلـك أشـاعوا بني شـيعتهم هذا 
املبـدأ بحيـث أصبح املائـز أو العالمـة التي مُتّيز شـيعتهم عن 
غريهـم، فهـو ـ إذن ـ أحد مقاييـس االختبار التـي متيز أخيار 
الشـيعة عـن اآلخرين، ويف هـذا اخلصوص يقـول اإلمام أمري 
املؤمنـني )Q(: )اختـربوا شـيعتي بخصلتـني: املحافظـة عىل 
أوقـات الصـالة، واملواسـاة إلخواهنـم باملـال، فـإن مل تكونـا 

فاعزب ثـّم أعزب( شـجرة طوبـى، للحائـري: ج1، ص6. 
ونفـس املقيـاس يسـتخدمه اإلمـام الصـادق )Q( وينصـح 
شـيعته بالتزامـه، قـال )Q(: )اختـربوا اخوانكـم بخصلتني 
فـإن كانتـا فيهـم وإالّ فاعـزب ثّم اعـزب ثم اعـزب، حمافظة 
العـر  يف  باإلخـوان  والـرّب  مواقيتهـا،  يف  الصلـوات  عـىل 

الكلينـي: ج2، ص672.   الـكايف للشـيخ  واليـر( 
إىل  يرتقـوا  أن  شـيعتهم  مـن  ـ  بذلـك  ـ   :)K( أئمتنـا  أراد 
مسـتوى إيامن رفيـع يقرن العبـادة واملحافظة عليهـا باملعاملة 
احلسـنة مـن أجل بنـاء حميـط اجتامعي سـليم، وبذلـك يظهر 
بـأن اإليـامن الكامـل ال يتحقق عىل نحـو مثـايل إال بالتكافل، 
وكلـام تكاتـف الفرد املسـلم مـع إخوانه وتعـاون معهم، كلام 

ارتقـى إىل مـدارج إيامنيـة عالية. 
لقد سـبق أئمتنـا )K(: علامء االجتـامع يف الدعـوة إىل تقوية 
األوارص االجتامعيـة لـدى النـاس، وقـد ثبـت أن ذلك يؤدي 
إىل ارتقـاء اإلنسـان، لذلـك حّثـوا شـيعتهم عـىل حتقيق أعىل 
درجـة مـن االندمـاج والتعـاون، عـن حممـد بـن عجـالن، 
قـال: كنـُت عنـد أيب عبـد اهلل )Q(، فدخـل رجـل فسـّلم، 
قـال:  اخوانـك؟  مـن  خّلفـت  مـن  )كيـف   :)Q(فسـأله
فأحسـن الثنـاء وزكى وأطـرى، فقال لـه )Q(: كيـف عيادة 
أغنيائهـم عـىل فقرائهـم؟ فقـال: قليلـة، قـال )Q(: وكيـف 
مشـاهدة أغنيائهـم لفقرائهـم؟ قـال: قليلـة، قـال: فكيـف 

إّنـك  فقـال:  أيدهيـم؟  ذات  يف  لفقرائهـم  أغنيائهـم  صلـة 
لتذكـر أخالقـا قّلـام هـي فيمـن عندنـا، قـال )Q(:) فكيف 
تزعـم هؤالء أهّنم شـيعة(.  الـكايف للشـيخ الكلينـي: ج2، ص173. 
 :)Q( َسـِن، َقـاَل: َقاَل َأُبـو َجْعَفـر الباقٍر وَعْن َسـِعيِد ْبِن احْلَ
َفَيْأُخـُذ  َيـَده يِف كِيِسـه  َفُيْدِخـُل  َأِخيـه  إىَِل  َأَحُدُكـْم  )أجَيِـيُء 
َحاَجَتـه َفـاَل َيْدَفُعـه: َفُقْلُت: َمـا َأْعِرُف َذلِـَك فِينَا، َفَقـاَل َأُبو 
اَلُك إِذًا! َفَقاَل: إِنَّ اْلَقْوَم  َء إِذًا، ُقْلُت: َفاهْلَ َجْعَفـٍر)Q(: َفاَل يَشْ
 مَلْ ُيْعَطـْوا َأْحاَلَمُهـْم َبْعـُد(. الـكايف للشـيخ الكلينـي: ج2، ص174. 
املطلـوب  االجتامعـي  املسـتوى  إىل  ترتقـوا  لـن  أنكـم  أي 
الـذي تغيب فيـه األنا )الـذات( وتسـود فيه الـّروح اجلامعية 
التعاونيـة، إال بإزالـة احلواجـز السـميكة التـي حتـول دون 
 )Q( ذلـك كاألنانيـة واألثـرة.  بطبيعـة احلـال أراد اإلمـام
أن يرشـدهم إىل الوصـول إىل سـقف تعامـيل أعىل يتناسـب 
مـع طموحات أهـل العصمـة )K(، وإال فـإّن الوصول إىل 

مسـتوى األئمـة يف درجـة التكافـل دونـه خـرط القتـاد. 
لقـد ترجـم أهـل البيـت )K(: أقواهلـم إىل سـلوك سـوّي، 
أصبـح قدوة حسـنة ملـن أراد االقتداء هبم، فعىل سـبيل املثال 
ال احلـرص، كان اإلمام السـجاد )Q(، حريصًا عـىل التكافل 
مـع اآلخريـن وإن كانـوا مـن أعدائـه، قـال الواقـدي: كان 
هشـام بـن إسـامعيل يـؤذي عيل بـن احلسـني يف إمارتـه، فلام 
عـزل أمـر بـه الوليد أن يوقـف للنـاس، فقال: مـا أخاف إال 
مـن عـيل بن احلسـني وقد وقـف عنـد دار مـروان وكان عيّل 
قـد تقـدم إىل خاصته أالّ يتعـرض له أحد منكـم بكلمة، فلام 

مـّر نـاداه هشـام: اهلل أعلـم حيث جيعل رسـالته. 
وزاد ابـن فيـاض يف الروايـة يف كتابـه: )أن زيـن العابديـن 
أنفـذ إليـه وقـال: أنظـر إىل مـا أعجـزك من مـال تؤخـذ به، 
فعندنـا مـا يسـعك، فطب نفسـًا منّـا ومـن كل مـن يطيعنا.  
فنـادى هشـام: اهلل أعلـم حيث جيعـل رسـالته(. مناقـب آل أيب 

طالـب البـن شـهر آشـوب: ج3، ص301. 
املبـادئ،  مـن  واسـعة  بدائـرة  يتحركـون   )K( األئمـة  إن 
يريـدون منّا أن نقتدي هبم حسـب املكنة واالسـتطاعة، وإال 
فمـن منا ُيـرع إىل قضاء حوائج عـدّوه؟!     وللـكالم تتمة 

واحلمـد هلل رب العاملـني. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أولي األلباب(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك باإلحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة(.
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 مـن املسـائل التـي مـن الـرضوري أن تتعلمها البنت هـي قدسـية األرسة، حيـث إن البنت جيب أن تؤمـن بذلك إيامنـًا كاماًل، 
وأن احليـاة العائليـة وتربيـة األبناء كمسـألة مقدسـة، وهنـا جيب أن تكـون ملسـألة إدارة األرسة قيمة واعتبار خاص يف نفسـها، 
وأن تتقبـل مسـألة إدارة األرسة مـن أعـامق وصميـم قلبهـا، إننـا نعتقـد بـأن إدارة البيـت واألرسة ال تقـل أمهيـة عـن إدارة 
املصنـع واملعمـل، فالبيـت مهـام كان بسـيطا واألرسة صغـرية فإهنا حتتـاج إدارة وإرشاف، حتتـاج إىل مدير له علـم بكيفية توفري 
السـعادة والـرور والصفـاء لـأرسة، لكـي يشـعر أفـراد األرسة بالفرح والـرور   والبهجـة، إّن حيـاة أفـراد األرسة بحاجة 
إىل اإلدارة والتدبـري الناجـح، يعنـي بحاجـة اىل بنـات يقْمـن بـإدارة العائلـة بالصـورة املناسـبة، فيحافظـن عـىل أفرادهـا مـن 
الـرضر واألمـراض، ويدبـرن الشـؤون املالية للبيت، وخيـرتن األثاث املنزلية املناسـبة، وكل ذلك له تأثري عىل سـعادة وسـالمة 

األرسة، وجيـب تربيـة البنـت عـىل هذا النحـو لكي تقـوم هبذه املسـؤوليات. 
 ونسـتطيع القـول إّن لسـعادة البنت وشـقائها عالقـة- إىل حد كبري- بعمل وسـلوك األم، ومسـتوى تأثريها عـىل أبنائها جيب 
أن تعلـم األم أن أقـّل عمـل تعملـه يكـون بمثابـة بـذر تزرعـه يف ذهنهـم وخمهـم، وكل أعامهلـا تؤثـر عـىل أوضـاع أبنائها، إن 
أعـامل األم احلسـنة والسـيئة وحبهـا للخـري أو الـرش احسـاهنا وإنعامها حفظ لسـاهنا مـن الغيبة والبهتـان واالفـرتاء والكذب 
وكّل ذلـك يؤثـر تأثـريًا بالغـًا عـىل أبنائهـا، وباألخـص البنت التي تكـون دائـاًم بالقرب مـن أمها، حتـى يف املجالس النسـوية 
فهـي مالزمـة ألّمهـا حيـث نرى بعـد ذلـك أن كل ما تعلمتـه األم قد تعلمتـه من أّمهـا، فتامرس ذلـك يف مواقفهـا العائلية ويف 
معاملتهـا مـع زوجهـا وأوالدهـا فيكـون سـلوك وعمـل أّمهـا بمثابـة قـدوة تعتقـد هبـا اعتقـادًا راسـخًا، وعىل هذا األسـاس 

تكـون مسـؤولية األم أمـام اهلل مسـؤولية عظيمة. 
وإذا نظرنـا حليـاة الزهـراء )P( نالحـظ أهّنا قد رضعـت مع لبن خدجيـة )P( حب اإليـامن ومكارم األخـالق، وحنان األب 
الرسـول )O( واالم أم املؤمنـني الطاهـرة خدجيـة )P(، وهكـذا عاشـت فاطمة )P( يف ظـالل هذا اجلو الروحي، والسـمو 
العائـيل، وتشـّبعت روحهـا باحلنـان النبـوي الكريـم، ويسـأل اإلمـام عـيل )P( رسـول اهلل )O( فيقـول: يا رسـول اهلل أي 
أهلـك أحـب إليـك؟ قـال )O(: )فاطمة بنت حممد( بحـار األنـوار: ج43، ص78.  وتكرب فاطمة الزهراء )P( وتشـّب، ويشـّب 
معهـا حـب أبيها هلا، ويـزداد حنانه عليهـا، وتبادله فاطمـة)P( هذا احلب، ومتـأ قلبه بالعطـف والرعاية فُيكنِّيهـا »أم أبيها«، 
لقـد كانـت حتنـو عليـه )O( حنو األمهـات عىل أبنائهـن، إنه النمـوذج والقدوة مـن العالقة األبويـة الطاهرة التي تسـاهم يف 
بنـاء شـخصية األبنـاء، وتوجه سـلوكهم وحياهتـم، ومتأ نفوسـهم باحلب واحلنـان، لقد كانت هـذه العالقة هـي املثل األعىل 

يف رعاية االسـالم للفتاة والعنـــــاية هبا، وحتديـد مكانتها. 
نقــاط مهمة: 

وأخريًا نلفت نظر األمهات املحرتمات إىل النقاط التالية: 
 * جيب أن تسعى األم لتجعل البنت مرورة لكوهنا أنثى. 

 * جيـب أن ختلـق األم لـدى ابنتهـا بواسـطة التذكـري والعمل الشـعور باملسـؤولية والرغبـة يف أداء دور املرأة ويتم هـذا العمل 
 . تدرجييًا

  * جيـب أن جتيـب عىل أسـئلة ابنتها برصاحة يف مرحلة البلوغ حتى ال تضطر إىل أن تسـأل من شـخص ال اطـالع وال خربة له. 
 * جيب أن تربى غرائز البنت يف مرحلة البلوغ باختيار نوع الغذاء واللباس وكذلك احلرف والفنون األخرى. 

 * جيب تقوية عالقة البنت بأّمها يف مرحلة البلوغ واإلعداد لتشكيل العائلة. 
 * جيب أن ختلق لدى البنت قدرة مواجهة الصعاب التي تعرتض طريق حياهتا. 

 * جيب أن تكون أحاسيس البنات خمتلفة عن أحاسيس البنني، وال تدعوا البنت تترصف ترصف الولد. 
 * جيب أن تتعلم دروسًا يف حتمل املسؤولية وتكون هلا القدرة عىل تقبل مسؤولية احلياة العائلية. 

 * جيـب أن تنـال قسـطًا من الوعـي حول األمـراض والصعوبات والتزلـزل يف اإلرادة كحـاالت طارئة تتعرض هلـا يف مرحلة 
البلوغ. 

 * ويف كل األحوال جيب أن تكون األم يف أرسهتا نموذجًا لأم واملرأة والزوجة الصاحلة كي تتعلم منها ابنتها ذلك. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أولي األلباب(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عليك باإلحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة(.
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العدد )35( لشهر ذي القعدة سنة 1437هـ

لقـد وردت كلمـة تّبـع يف القـرآن الكريـم مرتـني فقـط: مـرة يف اآليـة )37( من سـورة 
ُْم  الدخـان قـال عّز من قائـل: )َأُهْم َخـرْيٌ َأْم َقـْوُم ُتبَّـٍع َوالَِّذيَن ِمـن َقْبلِِهـْم َأْهَلْكنَاُهـْم إهِنَّ

َكاُنـوا ُمِْرِمـنَي(. سـورة الدخـان: آيـة37. ، وأخـرى يف اآليـة )14( مـن سـورة )ق( حيـث تقول: 
ُسَل َفَحقَّ َوِعيِد﴾. َب الرُّ  )َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوَقْوُم ُتبٍَّع ُكلٌّ َكذَّ

مقدمـة: لقـد كانـت أرض اليمن-الواقعـة يف جنـوب اجلزيـرة العربيـة- مـن األرايض 
املـايض مهـد احلضـارة والتمـدن، وكان حيكمهـا ملـوك  الغنيـة، وكانـت يف  العامـرة 
يسـّمون )ُتبَّعـا(- ومجعهـا تبابعـة، وممـا يذكـر أّن )ُتبَّعـا( كان لقبـًا عامـًا مللـوك اليمـن، 
ككـرى لسـالطني إيـران، وخاقـان مللـوك الـرتك، وفرعـون مللـوك مـرص، وقيـرص 
لسـالطني الـروم.  وكانـت كلمـة )ُتبَّـع( تطلـق عـىل ملـوك اليمن مـن جهة أهنـم كانوا 

يدعـون النـاس إىل إتباعهـم، أو ألّن أحدهـم كان يتبـع األخـر يف احلكـم.  
ولكـن يبـدو أّن القـرآن الكريـم يتحدث عـن أحد ملوك اليمـن خاصة- كـام أن فرعون 
هـو خصـوص املعـارص ملوسـى )Q(، وُتبَّـع الـذي يتحـدث عنـه القـرآن كان معينـًا 

وحمـددًا، وقـد ورد يف بعـض الروايـات أن اسـمه )أسـعد أبـا كرب(. 
ومهـام يكـن، فقد كان قـوم ُتبَّع يشـّكلون متمعًا قويـًا يف عّدته وعدده، وهلـم حكومتهم 

الواسـعة واملرتامية األطراف.  
ويعتقـد البعـض أنـه )ُتبَّـع( كان رجـاًل مؤمنـًا، وتعبـري )قـوم ُتبَّـع( الـذي ورد يف آيتني 
مـن القـرآن دليال عـىل ذلك، حيـث أّنه مل يـذّم يف هاتـني اآليتني، بـل ذّم قومـه، والرواية 
املرويـة عـن النبي )O( شـاهدة عـىل ذلك، ففـي هذه الروايـة أنه قـال: )ال تسـّبوا ُتبَّعًا 

فأنـه كان قد أسـلم(. بحـار األنـوار للمجلـي: ج14، ص513. 
ُتبَّـع بالقـرب مـن املدينـة: وورد يف روايـة أخـرى: أّن ُتبَّعـًا ملـا َقـِدم املدينـة - مـن أحـد 
أسـفاره- ونـزل بفنائها، بعث إىل أحبـار اليهود الذين كانوا يسـكنوها فقـال: إن خُمَّرب 

هـذا البلـد حتـى ال تقـوم اليهوديـة، ويرجع األمـر إىل ديـن العرب.  
فقـال لـه شـامول اليهـودي - وهو يومئـذ أعلمهم -أهيـا امللـك أّن هذا البلد يكـون إليه 
مهاجـر نبـي مـن بني إسـامعيل، مولده بمكـة واسـمه أمحد.  ثـّم ذكروا له بعض شـامئل 
نّبـي اإلسـالم )O( فقـال ُتبَّـٌع- وكأّنـه كان عاملـا باألمر - مـا إىل هذا البلد من سـبيل، 

ومـا كان ليكـون خرابا عىل يـدي. الطبقات الكـربى البن سـعد: ج1، ص159. 
بـل ورد يف الروايـة يف ذيل تلـك القصة أّنه قال ملن كان معه مـن األوس واخلزرج: أقيموا 
هبـذا البلـد، فـان خرج النبـي املوعود فـآزروه وانـرصوه، وأوصوا بذلـك أوالدكم حتى 
أّنـه كتـب رسـالة أودعهم إياهـا ذكر فيهـا إيامنه بالرسـول األعظـم )O(.  تفسـري األمثل 

ملـكارم الشـريازي: ج16، ص157.  نقاًل عن كتاب روح املعـــــان. 
ُتبَّـع يف مكـة: ويـروي صاحـب أعـالم القـرآن أن ُتبَّعـا كان أحـد ملـوك اليمـن الذيـن 
فتحـوا العـامل، فقد سـار بجيشـه إىل اهلند واسـتوىل عىل بلدان تلـك املنطقة، وقاد جيشـا 
إىل مكـة وكان يريـد هـدم الكعبـة، فأصابـه مـرض عضـال عجـز األطباء عـن عالجه. 
وكان مـن بـني حاشـيته مجع من العلـامء، كان رئيسـهم حكيـام يدعى شـامول، فقال له: 
إن مرضـك بسـبب سـوء نيتك يف شـأن الكعبـة، وستشـفى إذا رصفت ذهنـك عن هذه 
الفكـرة واسـتغفرت، فرجـع ُتبٌَّع عـام أراد، ونذر أن حيرتم الكعبة، فلاّم حتّسـن حاله كسـا 

بـربد يامن.   الكعبة 
وقـد ورد قصـة كسـوة الكعبـة يف تواريخ أخـرى حتى بلغت حـد التواتـر.  وكان حترك 
اجليـش هذا، ومسـألة كسـوة الكعبـة يف القـرن اخلامس امليـالدي، ويوجد اليـوم يف مكة 

مـكان يسـمى دار )التبابعة(.  أعـالم القـرآن: ص257- 259.  )بتلخيص(
وعـىل أّيـة حـال، فـإن القسـم األعظـم يف تأريـخ ملـوك التبابعـة يف اليمـن ال خيلـو مـن 
الغمـوض مـن الناحيـة التارخيية، وحيـث ال نعلم كثريا عـن عددهم، ومـّدة حكومتهم، 
وربـام نواجـه يف هـذا البـاب روايـات متناقضـة، وأكثـر مـا ورد يف الكتب اإلسـالمية-
سـواء كتب التفسـري أو التاريـخ أو احلديث-يتعلـق بذلك امللك الذي أشـار إليه القرآن 

يف موضعـني كـام أرشنا هلـام آ نفا. 

قال أمير المؤمنين Q:)عليك باإلخالص فإنه سبب قبول األعمال وأشرف الطاعة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعفاف والقنوع فمن أخذ به خفت عليه المؤن(.
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ال مانع لدي ولكن . . . 

األتقيـاء هـم الذيـن َعُظـم اخلالق يف أنفسـهم فصغرْت الدنيـا يف أعينهـم، وأحد هؤالء هـو العامل الربـان الغنّي ماّل 
هـادي السـبزواري- املتـويف سـنة 1289هــ رمحـه اهلل تعاىل.  كانت لـه أموال ومـزارع خيرج منها زكاهتـا ويوزعها 
بـني الفقـراء بنفسـه.  وكان للفقـراء موعد مع هذا العـامل عرص كل مخيـس، وكان يعقد مالس حسـينية يف بيته ثالثة 
أيـام مـن آخر شـهر صفـر املظفـر كل عـام ويدعـو اليهـا الفقـراء اوالً، ويدعـو ليصعد املنـرب كل خطيب حسـيني 
ال يرغـب النـاس يف قراءتـه بسـبب صوتـه، وذلـك ليعطيـه فرصـة يـامرس دوره بـني النـاس قربـة إىل اهلل وخدمـة 
للخطيـب )املسـكني(، وبعـد اخلتـام حيـرض اخلبز واملـرق مع اللحـم، فيطعـم احلارضين، ثم يقـّدم لكل فقـري مبلغًا 

مـن املال. 
 يف مطلـع شـبابه ملـا كان يـدرس العلـوم الدينيـة يف حـوزة مشـهد املقدسـة، بـاع مجيـع دكاكينـه التـي ورثهـا مـن 
أبيـه فأنفـق ثمنهـا يف سـبيل اهلل طلبـًا لرضـاه.  ويف أواخـر عمـره باع بعـض أمالكـه وعالـج بثمنها معيشـة الفقراء 
واملحتاجـني اللذيـن أحـاط هبـم القحـط والضائقـة املاليـة.  ولو مل تكـن اآليـة الرشيفـة )َوْلَيْخَش الَِّذيـَن َلـْو َتَرُكوا 
ـًة ِضَعافـًا َخاُفـوا َعَلْيِهـْم َفْلَيتَُّقـوا اهللََّ َوْلَيُقوُلوا َقْوالً َسـِديدًا(. سـورة النسـاء: آية9، متنع مـن إنفاق مجيع  يَّ ِمـْن َخْلِفِهـْم ُذرِّ
مـا يملكـه لـكان قـد فعـل.  وبالفعل لقد سـأله بعـٌض: هـاّل أنفقت هـذه البقيـة الباقية وجلسـت مع العيـال صفر 

كالدراويش! اليديـن 
 أجاهبم: ال مانع لدي ولكن أطفايل يرفضون أن يكونوا دراويش.  من كاتب قصص وخواطر: ص96. 

 قـال النبـي األكـرم )O(: )مـن قىض ألخيـه املؤمن حاجـًة، كان كمن عبـد اهلل دهـره(. األمايل للشـيخ الطـويس: ص481. 

وعـن اإلمـام الكاظـم )Q(: )إِنَّ هللَِّ ِعَبـادًا يِف األَْرِض َيْسـَعْوَن يِف َحَوائِِج النَّاِس ُهـُم اآلِمنُوَن َيْوَم اْلِقَياَمـِة وَمْن َأْدَخَل 
َح ]َفـّرَج[ اهللَّ َقْلَبه َيْوَم اْلِقَياَمِة(. الكايف للشـيخ الكلينـي: ج2، ص197.  ورًا َفرَّ َعـىَل ُمْؤِمـٍن رُسُ

قال أمير المؤمنين Q:)عليك باإلخالص فإنه سبب قبول األعمال وأشرف الطاعة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليك بالعفاف والقنوع فمن أخذ به خفت عليه المؤن(.
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يف قريـة بعيـدة كان هنـاك رجالن ال جيـدان عماًل وكانـت قريتهام مشـهورة بالفالحني 
الذيـن يملكـون اخلـراف ففـي يوم من األيـام قّرر هـذان الرجـالن رسقة اخلـراف لياًل 

دون أن يرامهـا أحد.  
بـدأ أصحـاب اخلـراف بالتسـاؤل ألن عـدد اخلـراف بـدأ ينقص يومـًا بعد يـوم، فعقد 
الفالحـون اجتامعـًا قـّرروا فيـه أن يبقـوا مسـتيقظني يف ليلـة معينـة لرياقبـوا الوضـع 
وبـدأوا بتنفيـذ اخلطـة وظهـر الرجـالن متلثـامن ورسقـوا اخلـروف األول ومـا إن أدارا 
ظهرمهـا وإذا بالفالحـني قـد أمسـكوا هبام فـكان العقاب أن حيموا سـيخني عـىل النار، 

األول مكتـوب عليـه )س( الثـان )خ( ليطبـع عـىل جبينهام
أّمـا حـرف )س( فهـو سـارق، وحـرف )خ( خروف فـكان هـذان الرجالن اينـام ذهبا 
يعرفهـم النـاس بسـارقي اخلـراف، األول مل حيتمـل الوضـع واالهانـة يف قريتـه فقـّرر 

الذهـاب لقريـة أخـرى ال يعرفـه أحـد فيها.  
أّمـا الثـان فقـّرر البقـاء يف قريتـه ونوى يف نفسـه تغـري حالـه لأفضل، فأصبح يسـاعد 
الكبـري ويعطـف عـىل الصغـري ويقـوم بأعـامل خرييـة ال تعـد وال حتـى حتـى احّبـه 

اجلميـع وبقـي عـىل هـذا احلـال اىل أن كرب وشـاخ.  
ويف يـوم مـن األيـام كان هـذا العجـوز املطبـوع عـىل جبينـه )س خ( جالـس يف قهـوة 
القريـة والكل يسـّلم عليـه وُيثني عليـه، كان هناك رجـل غريب عن القريـة فأثار حال 

الرجـل العجـوز فضوله فقـام وذهـب لصاحب املقهى وسـأله: 
مـا بـال هـذا العجوز الـكل يسـّلم عليـه وُيثنـي عليه؟ ومـا هـذا املطبوع عـىل جبينه؟ 

مـاذا برأيكـم أجـاب صاحـب املقهى؟ 
قـال صاحـب املقهـى: هذه قصـة قديمة ولكن أظـن أن هذين احلرفني )س خ( سـاعي 

 . خري
إذا أردت أن تتغـري فعـاًل فـال هتتـم بمـن حولـك، أوصـد أبـواب املـايض، تعّلـم مـن 
أخطائـك، وابـدأ مـن جديـد، اجعـل لديـك قناعـة تــامة بـأن سـعيك نحـو التغيـري 
لأفضـل واصـالح نفسـك هـو أفضـل قـرار يتخـذه اإلنسـان يف حياتـه ألن ذلـك 

يمنحـك الثقـة والقـوة لتعيـش حياتـك بشـكل أفضـل. 
لننظـر اىل الرجلـني فأحدهـم اختار احلل األسـهل فقد قـّرر الرحيل من القريـة والبقاء 
عـىل حالـه، ولكـن هـل يضمـن عـىل نفسـه عـدم التعـرض لنفـس املوقـف يف أماكن 

أخرى! 
أما الرجل اآلخر فقد اختار البقاء يف القرية والتغيري لأفضل فكان له مـا أراد. 

صحيح أن التغيري طريقــه طويل ولكن ثامره مجيله وأثره بــاق وسـتالحظه يف نفسـك 
ومن حولك، وأنت أيضـــًا إن أردت التغيري حقــًا فسـتتغري. 

إسـع لتغيـري نفسـك لأفضــل قبـل تغيـري قريتـك، فمعظـم مشـاكلنا تنبع من سـوء 
أخالقنـــا الشخصيـة.
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