


ترك الت�سافل 

اإن الوظيفة الأ�سا�سية للعبد اأن ) يرتك ( الت�سافل والإخالد اإىل الأر�ض ، برتك موجبات ذلك ، 
ول يحمل بعد ذلك ) هـّم ( التعايل والعروج ، اإذ املوىل اأدرى بكيفية ال�سعود بعبده ، اإىل ما ل 
يخطر بباله من الدرجات التي ل تتناهى ..اإذ هو الذي يرفع عمله ال�سالح - على تف�سرٍي - لقوله 
تعاىل:)العمل ال�سالح يرفعه( ، وبارتفاع ) العمل ( يرتفع ) العبد ( اأي�سا ، لأنه القائم بذلك العمل 

ال�سالح ، وقد عّب يف مو�سع اآخر بقوله تعاىل:  {ورفعناه مكانا عليا } . 

من واقع احلياة
ال�سوؤال: جو من الإنحطاط اخللقي نعي�سه يف اجلامعة ، حيث املكياج واللبا�ض �سبه العاري 
لدى بع�سهن ، واإذا اأتينا اإىل اجلانب الفقهي جند اأن هناك م�سائل ل جتيز املرور �سوب الأماكن 
التي يخاف منها احلرام ، وطبعاً جامعتنا ل تكاد جتد مكان يخلو من �سحكات وارتفاع ا�سوات 

اجلن�ض الآخر ، ف�ساًل اأنك ل تدري ما تفعل حني ما تطلب منك اإحداهن م�ساعدتها ..
اأ�سف اإىل كل هذا النظرة املحرمة التي تغلب على طابع الطالب اجلامعي .. ما هي النظرة 
املحرمة وما هي حدودها ؟ حيث اننا داخل غرف الدرا�سة جتد الفتاة امامك بلبا�ض مف�سل 
جل�سدها فكيف بنا وغ�ض الب�سر .. والنظرة العابرة التي تخلق عندك تراكمات �سلبية .. كل 

ذلك كيف نواجهه يف ظل احلياة الدرا�سية ؟
اجلواب : ان بوابة الفكر والقلب هو النظر ، فانه كما يتفاعل اجل�سم تفاعال غري اختيارى 
مع الغازات املنومة واملخدرة مثال عرب حليمات ال�سم فى االنف ، فان القلب اي�سا يتاثر من 
خالل �سبكية العني بال�سور املثرية ، في�ساب باخلدر والهيجان ال�سهوى الذى يخرج عن 
االختيار فى كثري من االحيان فالذى ي�ستن�سق غاز التخدير �سوف يتخدر حتى لو اجتمع 

على را�سه جميع الواعظني بانه ال تتخدر!! .
التى هى مادة  بال�سور احل�سية  الذاكرة  انه ال بد من عدم ملئ   : نقول  فاننا  ومن هنا 
للحرام وخا�سة ان االن�سان لديه خا�سية املقارنة ، فيقارن بني ال�سور اجلميلة املحللة 
يتحول  هنا  ومن   .. جماال  اكرث  هى  والتى  املحرمة  ال�سور  وبني   ، مثال  كزوجته  لديه 
االن�سان اىل عبد كفور حينما ال يقنع بحالله ويتاثر باحلرام الذى يجره اىل البالء 

الدنيوى واالخروى .
ان العني التى تلتهى بف�سول النظر حتجب عن امللكوت فكيف بالعني التى تلتهى بحرام 

النظر ؟
ومن احللول الناجحة فى هذا االطار ان ينظر االن�سان للمراة التى مل تتقيد بحدود 
ال�سريعة فى ح�سمتها وعفافها نظر من تعادى ال�سريعه ولو فى هذا املجال .. وحينئذ 
االلهى  احلد  خالفت  ملن  االحتقار  بعني  ننظر  ان  االلهى  احلب  لوازم  من  الي�س  نقول 

وعر�ست فتنتها لالخرين ، لتتحول اىل فخ ي�سطاد به ال�سيطان اوليائه.        
     ال�سيخ حبيب الكاظمي

 

                      حديث الروحثواب وعقاب
     ثواب

اإذا قام العبد اإىل �سالته
عن اأبي حمزة عن اأبي جعفر 
  قال : قال ر�سول اهلل 
: ) اإذا قام العبد اإىل �سالته 
نظراهلل اإليه – اأو قال : اأقبل 
اهلل اإليه – حتى ين�سرف ، و 
اأظلته الرحمة من فوق راأ�سه 
واملالئكة   ، ال�سماء  اأفق  اإىل 
اأفق  اإىل  حوله  من  حتفه 
ملكا  به  اهلل  ووكل   ، ال�سماء 
قائما على راأ�سه يقول : اأيها 
ينظر  من  تعلم  لو  امل�سلي 
اإليك ، ومن تناجي ما التفت 
، وال زلت من مو�سعك اأبدا 

.)
فالح ال�سائل 148.

عقاب

عقاب من بطر النعمة
يف التوراة : يا مو�سى!.. قل 
تبطرنكم  ال  اإ�سرائيل  لبني 
ال�سلب  فيعاجلكم  النعمة 
الذكر  عن  تغافلوا  وال   ،
 ، النعم  فت�سلبوا  وال�سكر 
واأحلوا   ، الذل  بكم  ويحل 
 ، االإجابة  ت�سملكم  بالدعاء 

ويهنئكم النعمة بالعافية .
 اإر�ساد القلوب 94/1.
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 ) الق�سم الول (
اأبو ال�سلت الهروي: ملا جمع املاأمون  قال 
لعلي بن مو�سى الر�سا  اأهل املقالت 
اليهود  من  والديانات  اِل�سالم  اأهل  من 
و�سائر  وال�سابئني  واملجو�ض  والن�سارى 
اأهل املقالت، فلم يقم اأحد اإّل وقد األزمه 
اإليه علي بن  األقم حجراً، قام  حجته كاأنه 

حممد بن اجلهم فقال 
ر�سول  بن  يا  له: 
بع�سمة  اأتقول  اهلل 

اَلنبياء ؟ 
قال: نعم 

يف  تعمل  فما  قال: 
وجل:  عز  اهلل  قول 
َربَُّه  اآَدُم  )َوَع�سى 
طه:  �سورة  َفَغَوى( 
قوله  121.ويف  الآية 
ون  عز وجل: )َوَذا النُّ
باً  ُمغا�سِ َذَهَب  اإذ 
نقِدر  لَّن  اأَن  َفَظنَّ 
الآية  اَلنبياء:  �سورة  َعَليه( 
87.ويف قوله عز وجل 

ت ِبه َوَهمَّ ِبها(  يف يو�سف : )َوَلَقد َهمَّ
�سورة يو�سف: الآية 24.ويف قوله عزوجل يف داود 

اه( �سورة �ض: الآية 24.  ا َفَتنَّ : )َوَظنَّ َداود اأنَّ
وقوله تعاىل يف نبيه حممد : )َوُتخفي 
الآية  اَلحزاب:  �سورة  ُمبديِه(  اهلُل  ما  نَف�ِسَك  يف 
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اتق  علي  يا  ويحك   :ع الر�سا  فقال 
الفواح�ض،  اهلل  اأنبياء  اإىل  تن�سب  ول  اهلل 
عّز  اهلل  فاإّن  براأيك  اهلل  كتاب  تتاأول  ول 
اهلُل  اإّل  َتاأِويَلُه  َيعلُم  )َوَما  قال:  قد  وجّل 

والرا�ِسُخوَن( �سورة اآل عمران: الآية 7.

اآدم  اآدم: )وع�سى  واأما قوله عز وجل يف 
اآدم  خلق  عزوجل  اهلل  فاإن  فغوى(  ربه 
حجة يف اأر�سه وخليفة يف بالده مل يخلقه 
للجنة وكانت املع�سية من اآدم يف اجلنة ل 
يف  تكون  اأن  جتب  وع�سمته  اَلر�ض،  يف 
اَلر�ض ليتم مقادير اأمر اهلل، فلما اأهبط اإىل 
اَلر�ض وجعل حجة وخليفة ُع�سم بقوله 
عّز وجّل: )اإنَّ اهلَل ا�سَطفى اآَدَم وُنوحاً واآل 

اآل  �سورة  العامَلِني(  على  عمراَن  واآَل  اإِبراهيَم 
عمران: الآية 33.

َذَهَب  اإذ  ون  النُّ )َوَذا  وجل:  عز  قوله  واأما 
ظن  اإّنا  َعَليه(  نقِدر  لَّن  اأَن  َفَظنَّ  باً  ُمغا�سِ
مبعنى ا�ستيقن اأن اهلل لن ي�سيق عليه رزقه، 
ا اإذا َما  األ ت�سمع قول اهلل عز وجل: )واأَمَّ
الآية  الفجر:  �سورة  ِرزَقه(  عليِه  َفَقَدَر  َربه  ابتاَله 
16.اأي �سيق عليه رزقه، ولو ظن اأن اهلل ل 

يقدر عليه لكان قد كفر.
)َوَلَقد  يو�سف:  يف  وجل  عز  قوله  واأما 

باملع�سية  ت  همَّ فاإّنها  ِبها(  َوَهمَّ  ِبه  ت  َهمَّ
ما  لعظم  اأجبته  اإن  بقتلها  يو�سف  وهمَّ 
تداخله ف�سرف اهلل عنه قتلها والفاح�سة، 
وهو قوله عز وجل: )َكَذِلَك ِلن�سِرَف َعنُه 
24.يعني  الآية  يو�سف:  �سورة  والَفح�َساَء(  وَء  ال�سُّ

القتل والزنا.
واأما داود  فما يقول من قبلكم فيه ؟ 

يقولون:  اجلهم  بن  حممد  بن  علي  فقال 
  داود  اإن 
كان يف حمرابه 
فت�سور  ي�سلي 
اإبلي�ض  له 
�سورة  على 
اأح�سن  طري 
من  يكون  ما 
فقطع  طيور 
�سالته  داود 
لياأخذ  وقام 
فخرج  الطري 
الطري اإىل الدار 
الطري  فخرج 
ال�سطح  اإىل 
طلبه  يف  ف�سعد 
ف�سقط الطري يف دار اأوريا بن حنان فاطلع 
داود يف اأثر الطري فاإذا بامراأة اأوريا تغت�سل 
فلما نظر اإليها هواها وكان قد اأخرج اأوريا 
اأن  �ساحبه  اإىل  فكتب  غزواته  بع�ض  يف 
اأوريا  فظفر  فقدم  التابوت  اأمام  اأوريا  قدم 
بامل�سركني ف�سعب ذلك على داود، فكتب 
اإليه ثانية اأن قدمه اأمام التابوت فقدم فقتل 

اأوريا فتزوج داود بامراأته.
تتمة يف العدد  القادم

مناظرة االإمام الر�سا  مع اأهل امللل يف الع�سمة 
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واحة الخميس

بع�س  يف  م�سرورًا  فرحًا  املرء  يكون   
االأحيان ، واإذا  بك تراه كئيبًا حزينًا 
حزين  تراه  واحينًا  ن  مفاجئ  ب�سكل 
يطراأ  ،وفجاة  االأ�سارير  منقب�س 
اأحيانًا  وجتده  وال�سرور  الفرح  عليه 
ذهنه  عن  ويغيب  فين�ساه  �سيء  يعلم 
يف  تنقدح  وفجاأة   ، طويلة  ل�سنوات 
راأ�سه �سرارة الذاكرة فيتذكر ما  كان 

نا�سيا له باملره.
ان هناك  وكل هذه االمور تدل على  
اأمور االإن�سان ويدبر �سوؤونه  ربا يدير 
واملرء   ، اآخر  اإىل  حال   من  ويحوله 
يدرك ان زمام م�سريته احلياتية لي�س 
الذي  هو  ربه  ان  بل  بالكامل  بيده 
زمام  يف  ويتحكم  امل�سرية  تلك  يرعى 
االأمور.واإذ ذلك ي�سحو من نوم الغفلة  
ويعود اإىل ذكر اهلل تبارك وتعاىل. . 

.
مدر�س  هناك  كان  قرن  من  اأكرث  قبل 
ب�سعة  م�سهورًا  وكان  قدير  عامل 
ودقة  معرفته  وغزارة   معلوماته 
ذاكرته وعلو  �سانه يف العلم  وكثري  ما 
كان يدر�س القوانني ، ويف احد االأيام 
ا�ستيقظ من نومه يف ال�سباح فوجد ان 
ذاكرته قد امنحت متامًا  وانه قد فقد 

حافظته ، وعندما اأراد اأن يقيم �سالة 
احلمد  �سورة  يقراأ  ان  هم   الفجر  
لقد  ن�ساها،   قد  به  واإذا  )الفاحتة( 
ن�سى  انه  بيد  �سبعني عامًا  �سلى طيلة 
فبادر  الفاحتة  �سورة  كلمات  حتى 
لي�ستعيد  وفتحه  الكرمي  اإىلالقراآن 
حفظ ال�سورة  فراأى انه  ن�سي التلفظ 
فقدحافظته  قد  انه  اأدرك  وهكذا   ،
فارق  حتى  هكذا  وظل   .  . بالكامل 

احلياة.
اهلل  ر�سول  عن  �سريف  حديث  وثم 
�سلم  يف  االأرتفاع  ان  يخربنا   

العلم واملعرفة ال  يكون بكرثة  درا�سة 
يقذفه  نور  انه  بل   وتدري�سه  العلم 

اهلل بقلب من ي�ساء.
فويح لالإن�سان !

ما ا�سد اليوم الذي يعرف فيه حقيقته 
تبارك  اهلل  ان  من   الرغم  وعلى 
الوريد  حبل  من  اليه  اقرب  وتعاىل 
على  ومطلع  به  يقوم  ما  بكل  ويعلم 
لكنه  القبيحة  واإعماله  ذنوبه  جميع 
اليه  ويزيد  بحلمه  ويعامله  ي�سرته 
النعم وي�ساعف  اأح�سانه ويغدق عليه 
مفعول  اأحيانًا  ي�سلب   اهلل  ان  ،اأجل 
ال�سبببة  ويزيل  وتاثريه  ما   عن�سر 
املوؤثر  من  واالأثر  ال�سبب  من 
االأ�سباب  �سبب  هو  اهلل  وان   ،
�سئيل  ل�سيء  يعطي  وقد 
عن�سر  من   وي�سلب  تاثريًا 
نعلم   ان  فعلينا  تاثريه  موؤثر 
ان املخلوقات املادية ال تاأثري 
حد  يف  لها  قوة  وال  فعل  وال 
ذاتها من دون م�سيئة اهلل وان 
اهلل وحده هو �ساحب التاثري 

يف العامل اجمع.

م�ساهمة
 ابو نبيل بابل ــ الطليعة

الفيل�سوف ونق�س القراآن
يف  العراق  فيل�سوف  كان  الكندي  اإ�سحاق  اأن   
و�سغل  القراآن،  تناق�س  تاأليف  يف  اأخذ  زمانه 
نف�سه، بذلك، وتفرد به يف منزله، واإن بع�س 
احل�سن  االمام  على  يوما  دخل  تالمذته 
حممد  اأبو  له  فقال  ال�سالم  عليه  الع�سكري 
يردع  ر�سيد  رجل  فيكم  اأما  ال�سالم:  عليه 
ت�ساغله  من  فيه  اأخذ  مبا  الكندي  ا�ستاذكم 

بالقراآن ؟ 
التلميذ: نحن من تالمذته كيف يجوز  فقال 

منا االعرتا�س عليه يف هذا اأو يف غريه ؟
 فقال اأبو حممد عليه ال�سالم: اأتوؤدي اإليه ما 

القيه اإليك ؟ 
قال: نعم،

 قال: ف�سر اإليه، وتلطف يف موؤان�سته ومعونته 
على ما هو ب�سبيله، فاإذا وقعت االن�سة يف ذلك 
اأ�سالك عنها فانه  فقل: قد ح�سرتني م�ساألة 
هذا  اأتاك  اإن  له:  فقل  منك،  ذلك  ي�ستدعي 
املتكلم بهذا القراآن هل يجوز اأن يكون مراده 
مبا تكلم به منه غري املعاين التي قد ظننتها 
اأنك ذهبت اإليها ؟ فانه �سيقول اإنه من اجلائز 
النه رجل يفهم اإذا �سمع فاذا اأوجب ذلك فقل 
له: فما يدريك لعله قد اأراد غري الذي ذهبت 

اأنت اإليه، فتكون وا�سعا لغري معانيه.
اأن  اإىل  وتلطف  الكندي  اإىل  الرجل  ف�سار   

األقى عليه هذه امل�ساألة، 
يف  فتفكر  عليه،  فاأعاد   ! علي  اأعد  له:  فقال 
نف�سه، وراأى ذلك حمتمال يف اللغة، و�سائغا يف 

النظر 
 فقال: اأق�سمت عليك اال اأخربتني من اأين لك 
؟ فقال: انه �سئ عر�س بقلبي فاأوردته عليك

فقال: كال، ما مثلك من اهتدى اإىل هذا وال من 
بلغ هذه املنزلة فعرفني من اأين لك هذا ؟

االن  فقال:  حممد،  اأبو  به  اأمرنى  فقال:   
جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا االمن ذلك 
ما  جميع  واأحرق  بالنار  دعا  انه  ثم  البيت، 

كان األفه.

   وما بكم من نعمة فمن اهلل
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  وصايا وهابية  مهمة إىل املسلمني كافة

الو�سية الأوىل: ل تزوروا قب الر�سول! 
امل�سلمون: ملاذا؟!

ان  �سمعتم  هل  بدعة..  لأنه  الوهابية: 
بعد  اأو  حياته  يف  قبه  زار  قد  الر�سول 
اإذن فزيارة قب الر�سول  مماته؟ طبعا ل.. 

بدعة!
مبولد  حتتفلوا  ل  الثانية:  الو�سية   

الر�سول! 
امل�سلمون: ملاذا؟! 

الوهابية: لأنه بدعة، والإحتفال مبيالده 
العظيمة،  باأخالقه  ـّركم  يذك املبارك 
بهذه  تتحلوا  اأن  نريدكم  ل  ونحن 

الأخالق اأو تتذكروها، نريدكم فقط اأن تكونوا 
ومتثلون  النا�ض  روؤو�ض  تقطعون  �سارية  وحو�سا 
وتفخخون  وتذبحون  وتقتلون  ال�سحايا  بجثث 
فالإحتفال  ولهذا  تفجريا.  وتفجرونها  الدنيا 
ر�سول  وف�سائل  مناقب  وذكر  النبوي  باملولد 

اهلل بدعة!
الو�سية الثالثة:اإهدموا دار الر�سول!! 

امل�سلمون: ملاذا؟!
الوهابية: لأن التبك باآثار الر�سول �سرك باهلل.. 
هل �سمعتم ان الر�سول قد تّبك باآثاره.. اأكيد 
�سرك  واآثاره  الر�سول  دار  فاإن  لذلك  ل.. 

وبدعة!
بال�سالة  اأ�سواتكم  تعلوا  الرابعة:ل  الو�سية 

على الر�سول!
امل�سلمون: ملاذا؟!

الوهابية: لأنها بدعة!
الو�سية اخلام�سة:ل تقراأوا �سورة الفاحتة وتهدوا 

ثوابها اإىل الر�سول! 
امل�سلمون: ملاذا؟!

الوهابية: لأن الر�سول ميت.. وَمن مات انقطع 
ينق�ض  ول  يزيد  ل  فاحتتكم  فثواب  عمله.. 
الر�سول  اأعمال  كانت  فاإذا  اأعماله.  ميزان  يف 
�ساحلة  غري  كانت  واإذا  اجلنة  دخل  �ساحلة 
واإهداء  الفاحتة  �سورة  فقراءة  اإذن  النار.  دخل 
اآخر  ميٍت  اأي  روح  اإىل  اأو  الر�سول  اإىل  ثوابها 

عمل عبثي وبدعة!

اهلل  اإىل  تتو�سلوا  ل  ال�ساد�سة:  الو�سية 
بالر�سول!

امل�سلمون: ملاذا؟!  األي�ض الر�سول اأحب اخللق 
اإىل اهلل؟! فبماذا تريدوننا اأن نتو�سل اإىل اهلل؟! 

بابن لدن؟! اأم بالزرقاوي؟!  
الوهابية: نعم هو بالفعل اأحب اخللق اإىل اهلل، 
ولكنه مات وانتهى اأمره.. وامليت ل ي�سر ول 
ينفع.  ثم هل راأيتم مثال �سيدنا معاوية بن اآكلة 
الأكباد يتو�سل اإىل اهلل بالر�سول؟ طبعا ل، لأنه 
اإذن  ؟  بالر�سول  ول  باهلل  ل  يوؤمن  مل  اأ�سال 

فالتو�سل بالر�سول بدعة!
الو�سية ال�سابعة:ل حتّبوا الر�سول!

امل�سلمون: يا ربي �سرتك!!! ملاذا؟! 
الوهابية: لأن احلب يجب اأن يكون هلل وحده 
ل �سريك له، واإ�سراك غريه بهذا احلب بدعة، 
عبد  بن  الكبري  الوهابية  �سيخ  عن  جاء  وقد 
الوهاب انه كان دائما يقول »اإن ع�ساتي هذه 
ول  ي�سر  ل  ميت  فهو  حممد  من  اإيّل  اأحب 
اأُ عليها«. اإذن  ـّ ينفع وع�ساتي تنفعني حني اأتوك

فمحبة الر�سول بدعة!
ومعراج  باإ�سراء  حتتفلوا  الثامنة:ل  الو�سية 

الر�سول!
بالإ�سراء  اهلل  يحتفل  اأمل  ملاذا؟  امل�سلمون: 
�سورة  ا�سمها  كاملة  قرءانية  ب�سورة  واملعراج 

الإ�سراء؟!
الوهابية: نعم، ولكن احتفالكم بهذه الذكرى 
ببيت  يذكركم  قد  لأنه  يختلف  عام  كل  يف 

اأخوتنا  من  بتحريره  فتطالبون  املقد�ض 
فالإ�سراء  ال�سبب  لهذا  ال�سهاينة.. 

واملعراج بدعة!
الو�سية التا�سعة: ل تقد�سوا الر�سول!

تزوروا  ل  يعني  طبعا!!!   امل�سلمون: 
حتتفلوا  ل  الر�سول،  حتبوا  ل  الر�سول، 
الر�سول،  اآثار  اإطم�سوا  الر�سول،  مبيالد 
الر�سول،  نقد�ض  ان ل  اأوىل  باب  فمن 
حتى  �سيء  لر�سولنا  اأبقيتم  هل  ثم 
لكن  الو�سايا؟!  هذه  كل  بعد  نقد�سه 

ملاذا؟!
وحده،  اهلل  هو  القدو�ض  لأن  الوهابية: 
فتقدي�ض  لهذا  غريه،  اأحٍد  تقدي�ض  يجوز  ول 

الر�سول بدعة!
وفاطمة  عليا  اإن  تقولوا  العا�سرة:ل  الو�سية 

واحل�سن واحل�سني من اآل بيت الر�سول!
امل�سلمون: وماذا تريدوننا اأن نقول فيهم؟! من 

بيت اآل �سـ...؟! لكن ملاذا؟! 
النبي  زوجات  هم  الر�سول  اآل  لأن  الوهابية: 

فقط !
امل�سلمون: وماذا ب�ساأن �سلمان الفار�سي؟!

الوهابية: وماذا ب�ساأن هذا الفار�سي؟
اآل  منا  �سلمان  الر�سول  يقل  اأمل  امل�سلمون: 
زوجات  اإحدى  �سلمان  كان  فهل  البيت؟ 

الر�سول؟!
ك�سبْت  ما  لها  خلْت  قد  اأمة  تلَك  الوهابية: 
كانوا  عما  �ساألوَن  ـُ ت ول  ك�سبتم  ما  ولكم 

يعملون. و�سوؤالكم هذا هو بدعة!
امل�سلمون: ملاذا ل تف�سحون اأكرث عن نواياكم 
مع  بال�سبط  م�سكلتكم  هي  ما  اخلبيثة؟! 
اأن  امل�سلمني  من  تريدون  هل  الر�سول؟!!! 
�سلة  اأي  ومن  الكرمي  ر�سولهم  من  يتّباأوا 
تربطهم به وبالتايل يخرجوا من الإ�سالم بحجة 

اخلوف من ال�سرك والبدعة؟!
الوهابية: نعم، هذا هو هدفنا، وهذا الهدف هو 

حتما لي�ض بدعة.
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دعاء

ما  والغيبة.وهذا يحمل من اخلطورة  الكذب 
ينبغي لفت النتباه عليه وهناك خطبة لالمام 
هذه  بامثلة  فيها  يندد  ال�سالم  عليه  علي 
ال�سخ�سيات التي متار�ض عبادتها ولكن تثب 
يف الوقت نف�سه اىل ممار�سة احلرام، لذلك فان 
املفرو�ض هو ان ال�سخ�ض عندما ميار�ض عماًل 
عبادياً وين�سط له ينبغي يف املقابل ان يبغ�ض 
بغ�ض  مع  الطاعة  حب  يتوازن  اأي  املع�سية 
املع�سية وهذا ما نبهنا الدعاء اليه عندما قال 
وتبغ�ض  لها  وتن�سطني  عبادتك  ايل  وحتبب 
عنها،  وتدفعني  وحمارمك  معا�سيك  ايل 
بغ�ض  يقابله  ان  ينبغي  الطاعة  ان حب  املهم 
املع�سية وفقاً ملا لحظناه.بيد ان ال�سوؤال بعد 
تعاىل  باهلل  تو�سل  الذي  الدعاء  مقطع  ان  هو 
ذكر ثالث  قد  املع�سية  عبده  اىل  يبغ�ض  بان 
القاء  اىل  حتتاج  اجلانب  بهذا  تت�سل  عبارات 
عنده. الوقوف  نعتزم  ما  وهذا  عليها  النارة 

املالحظ ان الدعاء ذكر م�سطلحني من العمل 
قال  حيث  واملحارم  املعا�سي  هما  ال�سيء 
وال�سوؤال  وحمارمك،  معا�سيك  ايل  تبغ�ض 
هو ما الفارق بني املع�سية واملحرم؟ يف ت�سورنا 
من  �سلبية  ا�سد  هو  املحرم  ان  هو  الفارق  ان 
املحرم  بينما  مثاًل  ي�سغر حجمها  املع�سية قد 
على  تعاىل  اهلل  يحرمه  ما  اأي  احلد  جتاوز  هو 
عبده، وقد يكون العك�ض هو ال�سحيح بيد ان 
املهم او النكتة هي ان الدعاء يلفت نظرنا اىل 

�سرورة ان نتجنب العمل ال�سلبي �سواء اأكان 
�سغرياً ام كبرياً ولذلك ورد مثاًل عن الكذب 
الكذب كبريه و�سغريه(،  )اتقوا    قوله 
الكبري  اىل  بال�سرورة  يقتاد  ال�سغري  ان  ب�سفة 
كما هو وا�سح.ثمة نكتة ثالثة هي ان عبارات 
الدعاء املذكورة قالت وتبغ�ض ايل معا�سيك 
ملاذا  هو  جداً  املهم  وال�سوؤال  عنه،  وتدفعني 
بغ�ض  وهما  التو�سلني  هذين  الدعاء  ذكر 
اذا  املع�سية  الي�ست  عنها؟  وابعادنا  املع�سية 
كانت مبغو�سة فان البتعاد عنها امر طبيعي؟ 
فلماذا امرنا الدعاء ان نبتعد عنها او بالحرى 

جعلنا نتو�سل باهلل تعاىل ان يبعدنا عنها؟ 
اجلواب هو: ان الن�سان من املمكن ان تنتابه 
حلظات ال�سعف فين�ساق اىل املع�سية ولذلك 
فان الدعاء يتحدث عن هذا اجلانب ويتو�سل 

باهلل تعاىل بان يبعدنا عن اجواء املع�سية.
ولذلك ورد يف احلديث ان تعذر املع�سية هي 
ع�سمة من الذنوب اأي من الع�سمة ان تتعذر 
حمرك  عن  تعاىل  اهلل  ابعدنا  لو  كما  املع�سية 
جن�سي مثاًل كنا نقع فيه لو ل انه �سبحانه ابعد 

عنا اجواء املع�سية وهكذا.
النكات  من  واكرث  جانب  لنا  ات�سح  اذن 
اهلل  �سائلني  املذكورة  العبارات  وراء  الكامنة 
بها اىل  والت�ساعد  يوفقنا اىل طاعته  ان  تعاىل 

النحو املطلوب. 
بقلم الدكتور حممود الب�ستاين

           �سرح فقرة: » وحتبب اإىل عبادتك، 
لها،  وتن�سطني  عليها،  واملواظبة 
وتبغ�س اإىل معا�سيك وحمارمك، 

وتدفعني عنها » 
تت�سمن العبارات املتقدمة نكات ، وهذا ما 

نحاول الوقوف عليه.
تقرن  ان  هي  الدعاء  يف  الوىل  النكتة  ان 
عبارة ال�سخ�سية بالن�ساط ولي�ض مبجرد ممار�سة 
الطاعة والنكتة هي ان الن�سان ميار�ض �سالته 
او  الدعية  او  الكرمي  للقراآن  قراءته  او  مثاًل 
كم�ساعدة  حركياً  اجتماعياً  عماًل  ميار�ض 
الخرين ولكن ثمة فارق بني ان ميار�ض هذه 
او  فيه  ثقل  بنحو ل  او حتى  بتثاقل  الفعال 
امتناع وبني ان ميار�سها وهو ن�سط وفعال وفرح 
مواجهة  يف  الإدبار  او  الإقبال  كان  واذا  بها 
اآثارها  تنعك�ض  اليومية  حياتنا  يف  الخرين 
اذا لحظناها  بنا  فكيف  الأخر  الطرف  على 

من خالل تعاملنا العبادي مع اهلل تعاىل؟ 
العبادي  العمل  يف  والن�ساط  القبال  اذن 
له اهميته الكبرية يف ميدان التعامل مع اهلل 
الدعاء  مقطع  يف  الثانية  النكتة  واما  تعاىل، 
فهي التو�سل باهلل تعاىل بان يبغ�ض اىل عبده 
قد  الن�سان  ان  هي  املهمة  والنكتة  املع�سية، 
الوقت  عني  ويف  ون�ساط  بفرح  الطاعة  ميار�ض 
مثاًل  ياأن�ض  ان  ذاته  بامل�ستوى  املع�سية  ميار�ض 
مبمار�سة  اي�ساً  ياأن�ض  ولكنه  النا�ض  مب�ساعدة 
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حكاية الخميس

 حكاية يف الأدب ،،

روي عن بع�ض الأدباء اأّنه قال لأبنه .. 
، وارف�ض  يا بني ، اقنت من مكارم الأخالق خم�ساً 
فاإن  ثمان  على  واأحر�ض   ، ب�سبع  العز  واأطلب   ، �سّتاً 
فزت بت�سع بلغت املدى ، واإن اأحرزت ع�سراً اأدركت 

الآخرة والدنيا . 
فاأّما اخلم�ض املقتناة :فخف�ض اجلانب ، وبذل املعروف 
، واإعطاء الن�سف من نف�سك ، وجتّنب الأذى ، وتوّقي 

الذم . 
واأّما ال�ستة املرفو�سة : فطاعة الهوى ، وارتكاب البغي 
، و�سلوك التطاول ، وق�ساوة القلب ، وفظاظة القول ، 

وكرثة التهاون . 
 ، الأمانة  فاأداء   : العز  بها  ينال  التي  ال�سبعة  واأّما 
 ، الإخاء  وحفظ   ، املُجانب  وتاأليف   ، ال�سر  وكتمان 
واإقالة العرتة وال�سعي يف حوائج النا�ض وال�سفح عن 

العتذار . 
واأّما الثمان التي يحر�ض عليها :فتعظيم اأهل الف�سل 
، و�سلوك طرق الكرم ، واملوا�ساة مبلك اليد ، وحفظ 
والإغ�ساء   ، بال�سب  الأجر  واكت�ساب  بال�سكر  النعم 
وترك   ، النوائب  واحتمال   ، ال�سديق  زلل  عن 

المتنان بالإح�سان . 
واأّما الت�سع التي تبلغ بها املدى : فالأمر باملعروف ، 
والنهي عن املنكر ، وحرز الل�سان من �سقوط الكالم 
، وغ�ض الطرف و�سدق النية ، والرحمة لأهل البالء 
، واملوالة على الدين ، وامل�ساحمة يف الأُمور ، والر�سا 

باملق�سوم . 
واأّما الع�سرة الكاملة ، التي تنال بها الدنيا والآخرة : 
فالزهد فيما بقي ، وال�ستعداد ملا ياأتي ، وكرثة الندم 

على ما فات ، واإدمان ال�ستغفار 
وا�ست�سعار التقوى ، وخ�سوع القلب ، وكرثة الذكر هلل 
تعاىل ، والر�سا باأفعال اهلل �سبحانه ومالزمة ال�سدق ، 

والعمل مبا ينجي .

ثالثة غرتهم الدنيا 
 

كان النبي عي�سى  ي�سافر من بلد لخر وكان معه ثالثة من الذين اظهروا الميان 
الذهب  ال�سدقاء  راى  وملا  الذهب  من  قطع  ثالث  ووجدوا  مبكان  مروا  الطريق  ويف 
ارتخت ارجلهم ومل يتجروؤوا ان ياخذوها امام النبي عي�سى  اذ كان النبي عي�سى 
رمزا للزهد وقد علمهم الزهد والعزوف عن الدنيا0 وفكر كل واحد يف حيلة لالنف�سال 
عن امل�سيح  وبدا كل واحد يتخلي عن النبي عي�سى ب�سكل او اخر الول اعتذر 
يرتكب  ول  الدنيا  تغره  بال  ين�سحه    عي�سى  والنبي  والرجوع  بالعودة  وا�ستاذن 
حراما من اجلها وملا انف�سلوا عنه جاءوا واجتمعوا على الذهب يتنازعون عليه واخريا 
قالوا : نحن جياع ونخ�سى ان ذهبنا  للتق�سيم  بال�سوية وعندما جل�سوا  قرروا تق�سيمه 
بالذهب اىل املدينة �سينك�سف امرنا فليذهب احدنا ايل املدينة وي�سرتى لنا طعاما قال 
احدهم: انا اتيكم بالطعام فقد وجد هذا الثالث ان هذه اف�سل و�سيلة للتخل�ض من 
الثنني حيث �سي�سع ال�سم يف الطعام فيموتا وي�سبح الذهب له وحده وعندما ذهب 
فيق�سمانه ن�سفني  الذهب لهما  يقتال �ساحبهما ليخل�ض  ان  اتفق الثنان  املدينة  ايل 
الثالث  و�سع  فقد  كان  وهكذا  الثلث0  منهما  واحد  كل  ن�سيب  يكون  ان  من  بدل 
ال�سم يف الطعام وجاءاإىل �سديقيه وما ان و�سع الطعام على الر�ض حتى هجما عليه 
وقتاله ثم جل�سا ياكالن الطعام فانت�سر ال�سم يف ج�سميهما وماتا يف احلال وعندما عاد 
النبي عي�سى  ومر بذلك املكان وجد الذهب يف مكانه والثالثة ايل جانب الذهب 
 : لتالميذه  عي�سى  قال  حينها  ميتون  انهم  فعرف  يتحركوا  فلم  فحركهم  ممددين 

هكذا تهلك الدنيا ابناءها وتبقى هي يف مكانها وقال ال�ساعر:
انا الدنيا فناء لي�ض يف الدنيا ثبــوت           انا الدنيــــــــا كبيت ن�سجته العنكبوت
ولقد يكـفيك منها ايها الطالـب قوت         ولعمرى عن قريب كل من فيــــها ميوت
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 ثقافة مهدوية
ظهور االمام 

االأحاديث  من  جمموعة  ذكرت         
يف  يكون  ظهوره  بداية  اأن  ال�سريفة 
يكون  حركته  واإعالن  املنورة  املدينة 
احلرام  امل�سجد  ويف  املكرمة  مكة  يف 
يف  اإليها  ويدعو  حركته  ُيعلن  حيث 
وهي  مهمة  دالالت  ذات  موجزة  خطبة 
ال�سالم  عليه  الباقر  االإمام  عن  مروية 
�سليله  ظهور  عن  طويل  حديث  �سمن 
املهدي، يقول عليه ال�سالم  يف جانب من 

احلديث:
ثم ينتهي اىل املقام في�سّلي عنده ركعتني 

ثم ين�سد اهلل والنا�س حقه. فيقول:
اهلل  ن�ستن�سر  اإّنا  النا�س  اأيها  )يا          
على من ظلمنا و�سلب حقنا، من يحاجنا 
اأوىل باهلل، ومن يحاجنا يف  يف اهلل فانا 
اآدم فاأنا اأوىل النا�س باآدم، ومن حاجنا يف 

النا�س  اأوىل  فاأنا  نوح 
يف  حاجنا  ومن  بنوح، 
اأوىل  فاإنا  اإبراهيم 
النا�س باإبراهيم، ومن 
فاإنا  مبحمد  حاجنا 
مبحّمد   النا�س  اأوىل 
واآله   عليه  اهلل  �سلى 
يف  حاجنا  ومن   ،
اأوىل  فاأنا  النبيني 
ومن  بالنبيني،  النا�س 
اهلل  كتاب  يف  حاجنا 
النا�س  اأوىل  فنحن 

وكل  ]ن�سهد[  اأ�سهد  اأنا  اهلل،  بكتاب 
وُبغي  وُطردنا  ُظلمنا  قد  اإّنا  اليوم  م�سلم 
واموالنا  ديارنا  من  واخرجنا  علينا 
اهلل  ن�ستن�سر  اأنا  اال  وُقهرنا،  واأهالينا 

اليوم كل م�سلم(.
بن  نعيم  ينقلها  رواية  يف  وورد           
ب�سنده  البخاري  م�سائخ  من  وهو  حماد 

اأي�سًا،  ال�سالم  الباقرعليه  االإمام  عن 
بعد  ولكن  نف�سه  املكان  يف  ثانية  خطبة 
االإمام  عن  فريوى  الع�ساء،  فري�سة  اأداء 
فاإذا   ...« قوله:  ال�سالم    عليه  الباقر 
يقول:  �سوته  باأعلى  نادى  الع�ساء  �سّلى 
بني  ومقامكم  النا�س،  اأّيها  اهلل  ُاذكركم 
وبعث  احلجة  اتخذ  فقد  رّبكم،  يدي 
ال  اأن  واأمركم  الكتاب،  واأنزل  االأنبياء 
على  حتافظوا  واأن  �سيئًا  به  ت�سركوا 
ما  حُتيوا  واأن  ر�سوله،  وطاعة  طاعته 
اأمات، وتكونوا  اأحيى القراآن، ومُتيتوا ما 
التقوى،  على  َوَوزرًا  الهدى،  على  اأعوانًا 
فاإّن الدنيا قد دنا فناوؤها وزوالها، واآذنت 
واىل  اهلل،  اىل  اأدعوكم  فاإين  بالوداع، 
الباطل،  واإماتة  بكتابه،  والعمل  ر�سوله، 

واإحياء �سنته...«.
        وُيالحظ يف اخلطبة االأوىل تاأكيده 

جميع  اأتباع  خماطبة  على  ال�سالم  عليه 
عاملية  من  انطالقًا  ال�سماوية  الديانات 
االنبياء  خط  ميثل  فهو  الدينية  ثورته 
اىل  ويدعو  جميعًا  ال�سالم  عليهم 
االأهداف ال�سامية التي نادوا بها جميعًا. 
على  ال�سالم  عليه  يوؤكد  وثانيًا  اأواًل  هذا 
اأهل  ممثل  فهو  الثقلني  ملدر�سة  متثيله 

الذي  الثقلني  ثاين  ال�سالم  عليهم  البيت 
ال يفرتق عن االأول ـ اأعني القراآن املجيد 
اأوىل النا�س بكتاب اهلل جل  ـ لذلك فهم 
هداية  وب�سبل  فيه  مبا  واأعرفهم  ذكره 

الب�سرية على نور هداه ال�سماوي.
اأهل  مظلومية  اىل  ثالثًا  ي�سري  ثم          
البيت عليهم ال�سالم وتعري�سهم الأ�سكال 
الظلم والبغي مبا اأدى اىل غيبة خامتهم 
ـ عجل اهلل فرجه ـ و�سبب تعري�سهم لكل 
ذلك هو نزعات الطواغيت وعباد ال�سلطة 
لال�ستئثار واتخاذ مال النا�س دواًل وعباد 
اهلل خواًل ومنع اأهل البيت عليهم ال�سالم 
من اإقرار العدالة االإلهية وقيادة النا�س 
كل  ي�ستن�سر  ثم  البي�ساء.  املحجة  على 
يكون  التي  املظلومية  هذه  لدفع  م�سلم 
الأّن  جمعاء  للب�سرية  اخلري  دفعها  يف 
نهج  ممثل  اىل  االأمور  مقاليد  ت�سليم 
وعدل  االأنبياء 
الكرمي  القراآن 
حتقيق  يعني 
اأهداف العدالة 
 ، لهية الإ ا
عجل  ـ  ولكن 
ـ  فرجه  اهلل 
اهلل  ي�ستن�سر 
جل قدرته اأواًل 
اإ�سارة  ذلك  ويف 
حتمية  اىل 
ثورته  انت�سار 
ُت�ستجاب  الذي  امل�سطر  فهو  االإ�سالحية 
دعوته وويل دم املقتول ظلمًا فهو من�سور 
ال�سالم  يحفزعليه  االإ�سارة  وبهذه  اإلهيًا، 
النا�س لن�سرته ليفوزوا ب�سعادة الدارين 
يديه  على  وخزيها  الدنيا  عذاب  ويتقوا 

وعذاب االآخرة اأكرب.     
   

تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر  املهدي  االمام  الهداية   اأعالم                

املهدي


