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فضـــــائل
الزهراء P
عـــن زرارة ،عن أيب جعفـــر ( )Qقال:
(كان رســـول اهلل ( )Oإذا أراد الســـفر

ســـ َّلم عىل من أراد التســـليم عليه من
أهله ،ثم يكـــون آخر من ُيســـ ّلم عليه

فاطمـــة ( ،)Pفيكون وجهه إىل ســـفره
من بيتهـــا ،وإذا رجـــع بدأ هبا.
فســـافر مرة وقد أصاب عيل ( )Qشيئا
من الغنيمة ،فدفعـــه إىل فاطمة ،فخرج،

قت
فأخذت ســـوارين من فضـــة ،وع ّل ْ
ْ
فلـــا َق ِد َم رســـول اهلل
عىل باهبا ســـرا،
ّ
( )Oدخل املســـجد ،فتوجه نحو بيت

فاطمة كـــا كان يصنـــع ،فقامت فرح ًة
إىل أبيهـــا صبابة وشـــوقا إليـــه ،فنظر،
فإذا يف يدها ســـواران من فضـــة ،وإذا
عىل باهبا سرت ،فقعد رســـول اهلل ()O
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وقالـــت :ما صنع هـــذا يب قبلها.
َت
حيـــث ينظر إليهـــا،
ْ
وح ِزن ْ
ْ
فبكت فاطمـــة َ

فدعت ابنيهـــا ،فنزعت الســـر من باهبـــا ،وخلعت الســـوارين من يدهيـــا ،ثم دفعت

الســـوارين إىل أحدمها ،والســـر إىل اآلخر ،ثم قالت هلام :انطلقا إىل أيب ،فاقرئاه الســـام،
وقوال له :مـــا أحدثنا بعـــدك غري هذا فشـــأنك به ،فجـــاءاه فأبلغاه ذلـــك عن أمهام،
فق ّبلهام رســـول اهلل ( ،)Oوالتزمهام ،وأقعـــد كل واحد منهام عىل فخـــذه ،ثم أمر بذينك

الســـوارين ،فكرسا فجعلهام قطعـــا ،ثم دعا أهل الصفـــة [وهم] قوم مـــن املهاجرين مل
فقســـمه بينهم قطعـــا ،ثم جعل يدعو الرجـــل منهم العاري
يكن هلـــم منازل وال أموالّ ،

الذي ال يســـترت بيشء ،وكان ذلك الســـر طويـــا ليس له عرض ،فجعل يـــؤزر الرجل،
قســـمه بينهم ُأزر ًا ،ثم أمر النســـاء ال يرفعن رؤوســـهن من
فإذا التقيـــا عليه قطعه حتى ّ

الركوع والســـجود حتى يرفـــع الرجال رؤوســـهم ،وذلك أهنم كانوا مـــن صغر إزارهم
إذا ركعوا وســـجدوا َبـــدَ ْت عورهتم من خلفهم ،ثم جرت به الســـنّة أن ال يرفع النســـاء

رؤوســـهن من الركوع والســـجود حتى يرفع الرجال.

يكســـونَّ ا اهللُ هبذا الســـر من كســـوة اجلنة،
ثم قال رســـول اهلل ( :)Oرحم اهلل فاطمة َل ُ

و َل ُيح ِّلينَّها هبذين الســـوارين من حلية اجلنـــة) .بحار االنـــوار :ج ،43ص84 -83
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وقفـة فقهـية

َح ا ْ
ُخرا ُه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الن ِ
ّاس َم ْن َعصى َهوا ُه َوأَ ْصل َ

أجزاء الصالة
وواجباتها
السجــــــــود

وفـق فتـاوى مساحــــة آيـة اهلل العـظـمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله)

ذكرنـا يف األعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عىل
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية،
وتكبيرة اإلحـرام ،والقيـام ،والقـراءة ،والركوع،
والسـجود ،وقـد ذكرنـا ان واجبـات السـجود
سـتة ،وقـد تقـدم الـكالم عـن الواجـب األول
وهـو وضـع املسـاجد السـبعة على األرض وهي
اجلبهـة ،والكفـان ،والركبتـان ،واإلهبامـان مـن
الرجلين ،ويف هـذا العدد سـوف نتكلـم عن باقي
واجبـات السـجود ،وهـي:
الواجـب الثـاين مـن واجبـات السـجود :الذكـر،
ِ
وبحمـده)،
ريب األعلى
(س
َ
وجيـزئ منـهُ :
ـبحان َ
(سـبحان اهلل) ثالثـ ًا ،بـل جيـزئ مطلـق الذكر
أو:
َ
مـن حتميـد وتكبير وهتليـل وغريهـا ،وإن كان
األحـوط األوىل اختيـار التسـبيح ،ولـو اختـار
غيره فاألحـوط لزومـ ًا أن يكـون بقـدر الثلاث
الصغريـات ،مثـل( :احلمـد هلل) ثالثـ ًا ،أو( :اهلل
أكبر) ثالثـ ًا ،وجيـوز الزيـادة على الثلاث ولـو
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بقصـد اخلصوصيـة واجلزئيـة ،واألوىل أن خيتـم عىل
وتـر كالثلاث واخلمـس والسـبع وهكـذا ،وقـد
ُسـمع مـن االمـام الصـادق (صلـوات اهلل عليـه)
سـتون تسـبيحة يف ركوعه وسـجوده ،وجيـوز اجلمع
بين التسـبيحة الكبرى والثالث الصغريـات ،وكذا
بينهما وبين غريمهـا مـن األذكار.
أنقصـت عمـد ًا يف عـدد التسـبيحات
السـؤال :إذا
ُ
الثلاث أثنـاء الركـوع ،أو السـجود هـل تعتبر
صلايت باطلـة؟
اجلـواب :إذا قلـت التسـبيحة الصغـرى (سـبحان
اهلل) أقـل من ثالث ،فلا تصح الصلاة إال إذا كنت
معـذورا يف جهلك.
السـؤال :إذا قيـل يف الركـوع أو السـجود أكثـر مـن
ثلاث مـرات سـبحان اهلل هـل تبطـل الصالة؟
اجلـواب :ال تبطـل الصلاة بذلك بل من املسـتحب
تكـرار الذكر يف الركوع والسـجود.
السـؤال :لـو قـرأ شـخص مـا ذكـر الركـوع يف
السـجود ،أو العكـس متعمـدا يف الصلاة ،فما
ا حلكـم ؟
اجلواب :ال جيوز عىل األحوط وجوباً.
السـؤال :مـا هو احلـد األقصى للذكر يف السـجود؟
مثل ً
ا هل جيـوز أن يكرر العبـد (سـبحان ريب األعىل
وبحمـده) أكثر مـن مرة؟
اجلواب :جيوز مطلق ًا.
السـؤال :مـا حكـم صحـة السـجود إذا قـال فيـه
املصلي بـدل الذكـر دعـاء ًا مثـل مـا يقولـه املص ّلون
يف السـجدة الثانيـة من الركعـة األخيرة ،ومل يلتفت
ّإل بعـد رفـع رأسـه مـن السـجود ،وما حكـم نفس
املسـالة إذا حصلـت يف الركـوع؟
اجلواب :تصح الصالة مع عدم التعمد.
الواجـب الثالـث مـن واجبـات السـجود :املكـث
ألداء الذكـر الواجـب بمقـداره ،وكـذا الطمأنينـة
بمعنـى اسـتقرار البـدن إىل حين رفـع الـرأس منـه
ولـو يف حـال عـدم االشـتغال بالذكـر الواجب عىل
األحـوط لزومـ ًا.
الواجـب الرابـع مـن واجبـات السـجود :كـون
املسـاجد يف حماهلـا حـال الذكـر ،فلـو رفـع بعضهـا
بطـل السـجود ،وأبطـل الصلاة إن كان عمـد ًا،
وجيـب تداركـه إن كان سـهو ًا ،نعم ال مانـع من رفع

ّاس َعذاب ًا َيو َم ا ْلقِيا َم ِة ا ْل ُم ْس ِخ ُط ِل َقضا ِء اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َش ُّد الن ِ

مـا عـدا اجلبهـة يف غري حـال الذكـر إذا مل يكـن خم ً
ال
باالسـتقرار املعتبر حـال السـجود.
حـرك أو رفـع املصلي أحـد املواضـع
السـؤال :إذا ّ
السـبعة (مـا عـدا اجلبهـة) أثنـاء الذكـر يف السـجود
كتحريـك اليـد أو الرجـل ،فما احلكـم؟
َّ
أخـل ذلـك باالسـتقرار املعتبر يف
اجلـواب :إذا
ً
السـجود أعـاد الصلاة احتياطـا مـع العمـد ،وأمـا
مـع السـهو فلا يشء عليـه.
السـؤال :إذا رفعـت الكـف أثنـاء أو بعـد الذكـر يف
حـال السـجود على األرض ،فهـل جيـب إعـادة
الذكـر إذا أنزلناهـا مـرة أخـرى على األرض؟
اجلـواب :امـا بعـد الذكـر فلا جيـب إعـادة الذكـر،
ولكـن إذا كان رفـع اليـد يف أثنـاء الذكـر فيجـب
إعـادة الذكـر بعـد إنزاهلما على األرض.
السـؤال :هـل جيـوز يل أن أرفع يـدي عند السـجود
قبـل أن أبـدأ بالذكـر ،وذلـك إلبعـاد الثـوب عـن
وجهـي؟
اجلـواب :جيـوز قبل وضـع اجلبهة وجيوز بعـده أيضا
لرفع املانع.
السـؤال :هل جيب يف السـجود ثبوت مجيع املسـاجد
ولو يف غري حـال الذكر؟
اجلواب :جيب عىل األحوط وجوبا.
السـؤال :قـول (سـبحان اهلل) يف حـال السـجود ثـم
رفـع الـرأس عمدا مـع تواصل قـول (سـبحان اهلل)
فهـل تبطـل الصالة؟
اجلـواب :إذا قصـد الذكـر اخلـاص بالسـجود فالبد
مـن الطمأنينـة واالسـتقرار حـال الذكـر ،فلـو رفع
رأسـه يف هـذا احلـال بطلـت صالتـه ،امـا إذا كان
يقصـد الذكـر املطلـق فال مانع مـن أن يرتكـه ويرفع
رأسـه يف حـال الذكـر املطلق.
الواجـب اخلامـس مـن واجبـات السـجود :رفـع
الـرأس مـن السـجدة األوىل إىل أن ينتصـب جالسـ ًا
مطمئنـ ًا .
السـؤال :هـل جيـب اجللـوس بين السـجدتني يف
النافلـة أم يسـتحب؟
ً
اجلـواب :جيـب اجللـوس بعـد السـجود مطمئنـا ثم
االنحنـاء للسـجدة الثانية.
الواجـب السـادس مـن واجبـات السـجود :عـدم
كـون مسـجد اجلبهـة أعلى مـن موضـع الركبتين

واإلهبامين وال أسـفل منـه بما يزيد على أربعـة أصابع
مضمومـة ،وال فـرق يف ذلـك بين االنحدار والتسـنيم
على األحـوط وجوبـ ًا ،كما أن األحـوط لزومـ ًا مراعاة
مثـل ذلـك بين مسـجد اجلبهـة واملوقـف أيض ًا.
السـؤال :هـل جيـب اجللـوس بعـد السـجدة الثانيـة يف
الركعـة األوىل والثالثـة ممـا ال تشـهد فيـه؟
اجلـواب :األحـوط وجوب ًا اإلتيان بجلسـة االستراحة
وهـي اجللـوس بعـد السـجدة الثانيـة يف الركعـة األوىل
والثالثـة ممـا ال تشـهد فيه.
العاجز عن االنحناء:
السـؤال :مـا هـو حكـم العاجـز عـن االنحنـاء التـام
للسـجود؟
اجلـواب :إذا عجـز عـن االنحنـاء التـام للسـجود ،فإن
أمكنـه االنحنـاء بحـد يصـدق معـه السـجود عرفـ ًا،
وجـب عليـه أن يرفـع مـا يسـجد عليـه إىل حـدّ يتمكن
مـن وضـع جبهتـه عليـه مـع وضـع سـائر املسـاجد يف
حماهلـا ،وإن مل يمكنـه االنحنـاء أصلاً ،أو أمكنه بمقدار
ال يصـدق معـه السـجود عرف ًا ،أومأ برأسـه للسـجود،
فـإن مل يمكـن فبالعينني ،وإن مل يمكـن فاألحوط وجوب ًا
لـه أن يشير إىل السـجود باليـد أو نحوها وينويـه بقلبه
ويـأيت بالذكـر ،واألحوط اسـتحباب ًا له رفع املسـجد إىل
اجلبهـة وكـذا وضع سـائر املسـاجد يف حماهلـا ،وإن كان
ال جيـب عليـه ذلك.
السـؤال :إذا كان اإلنسـان ال يسـتطيع السـجود على
األعضـاء السـبعة ملـرض يف مفاصـل الركبـة أو كرس يف
الركبـة او السـاق وال يمكـن لـه السـجود ،فهـل تكون
وظيفته اإليامء للسـجود ،او وضع يشء مرتفع ويسـجد
عليـه مثل ً
ا يضع خشـبة مرتفعـة ويسـجد عليها؟
اجلـواب :إذا كان يصلي عـن جلـوس ويتمكـن مـن
االنحنـاء بما يصـدق معـه السـجود ولـو على مرتفـع
لزمـه ذلك ،وامـا االنحناء بما دون الصـدق العريف فال
عبرة به بل تنتقـل وظيفتـه اىل اإليامء واألحـوط األوىل
أن يضـع اجلبهـة على مـا يصـح السـجود عليـه وكـذا
يضـع مـا يمكـن مـن سـائر املسـاجد على حماهلا.
السـؤال :بعـد اجرائـي لعمليـة جراحيـة مل أسـتطع
االنحنـاء بام حيقق الركـوع والسـجود يف الصالة فكنت
انحنـي بمقـدار عنـد الركـوع وأومـي بـرأيس عنـد
السـجود فقـط ،فهـل تعـد صلايت صحيحـة أم جيـب
علي اآلن إعادهتـا بعدمـا ُشـفيت؟
ّ
اجلواب :ال جتب اإلعادة.
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تفسـري القـرآن

قال أمير المؤمنين ( :)Qأَ ْش َر ُف ال َ
َّواض ُع َوال ِ
ِب).
ْم َو ُ
ِق الت ُ
ْخالئ ِ
لين الْجان ِ
ْحل ُ

فســاد
املنافقــــني

(و ِمـ ْن الن ِ
َّـاس َمـ ْن ُي ْع ِج ُب َ
ـك َق ْو ُل ُه ِف
قولـه تعـاىلَ :
ِ
الي ِ
ـاة الدُّ ْن َيـا َو ُي ْش ِ
ـهدُ اهللَ َع َل َمـا ِف َق ْلبِـه َو ُه َو َأ َلدُّ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ِْ
َـو َّل َسـ َعى ِف األَ ْر ِ
ض ل ُي ْفسـدَ ف َيها
ال َصـا ِمَ ،وإِ َذا ت َ
ِ
ال ْـر َ
َو ُ ْي ِل َ
ـب ا ْل َف َسـا َد،
ث َوالن َّْس َـل َواهللُ ال ُي ُّ
ـك ْ َ
8
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يـل َلـ ُه ات ِ
َّـق اهللَ َأ َخ َذتْـ ُه ا ْل ِع َّـز ُة بِ ِ
َوإِ َذا ِق َ
اإل ْثـ ِم َف َح ْسـ ُب ُه
ِ
ـس ا ْل َهـا ُد) (البقـرة.)206 -204:
َّـم َو َلبِ ْئ َ
َج َهن ُ
سبب النزول:
ذكر يف سبب نزول هذه اآليات أمران:
 -1أن هـذه اآليـات نزلـت يف (األخنـس بـن
رشيـف) وكان رجلا وسـيام عـذب البيـان يتظاهر
باإلسلام ،وحـب الرسـول ( ،)Oوكان ك ّلما
جلـس عنـد النبـي ( )Oأقسـم بـاهلل على إيامنـه
وحبه للرسـول( ،)Oوكان الرسـول ( )Oيغدق
عليـه من لطفـه وحبه كام هـو مأمور بـه ،ولكن هذا
الشـخص كان منافقـا يف الباطـن ،ويف حادثـة نـزاع
بينـه وبين بعـض املسـلمني هجـم عليهـم ،وقتـل
أغنامهـم وأبـاد زرعهـم ،وهبـذا أظهـر مـا يف باطنه
مـن النفـاق( .تفسير أبـو الفتـوح الـرازي وغريه مـن التفاسير).
 - 2ومـن املفرسيـن مـن نقـل عـن ابـن عبـاس أن
اآلية املذكـورة نزلـت يف رسية(الرجيع) حيث بعث
رسـول اهلل ( )Oجمموعـة مـن الدعـاة إىل القبائـل
املتوطنـة أطـراف املدينـة ،فد َّبرت هلم مؤامـرة لئيمة
استشـهدوا فيها( .تفسير أبـو الفتـوح :ج  ،2ص .)140
ولكـن سـبب النـزول األول أكثـر انسـجاما مـع
مضمـون اآليـات ،وعلى أي حـال فالـدرس الذي
تقدمـه اآليـة عـام وشـامل.
مصري املفسدين يف األرض:
اآليـة األوىل تشير إىل بعـض املنافقين حيـث
الي ِ
تقول(:و ِمـ ْن الن ِ
َّـاس َمـ ْن ُي ْع ِج ُب َ
ـاة
ـك َق ْو ُلـ ُه ِف ْ َ َ
َ
ِ
ِ
الدُّ ْن َيا َو ُي ْش ِ
ـو َأ َلدُّ ْ
ال َصا ِم).
ـهدُ اهللَ َع َل َما ِف َق ْلبِه َو ُه َ
(ألـد) تـأيت بمعنـى ذو العـداوة الشـديدة ،وأصلها
من(لديـد) التـي يـراد هبـا طـريف الرقبـة وكناية عن
الشـخص الـذي يغلـب األعـداء مـن كل جانـب،
و(خصـام) هلـا معنـى مصـدري وهـو اخلصومـة
والعـداوة.
ثـم تضيـف اآلية التاليـة بعـض العالمـات الباطنية
لعـداوة مثل هـذا اإلنسـان وهي:

قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل َع ْق ِل َم ْع ِر َف ُة ا ْل َم ْر ِء ِب َن ْف ِسه َف َم ْن َع َر َف َن ْف َس ُه َع َق ْل َو َم ْن َج ِهلَها َض َّل).

َـو َّل َسـ َعى ِف األَ ْر ِ
ض لِ ُي ْف ِسـدَ فِ َيهـا َو ُ ْي ِل َ
ـك
(وإِ َذا ت َ
َ
ِ
ال ْـر َ
ـب ا ْل َف َسـا َد).
ث َوالن َّْس َـل َواهللُ ال ُي ُّ
َْ
أجل ،فإن اهلل سـبحانه وتعاىل يفضح هؤالء ويكشـف
رسيرهتـم ،ألن هـؤالء لـو كانـوا صادقين يف إيامهنـم،
وإظهارهـم املحبة ،ملـا أفسـدوا يف األرض مطلقا ،وملا
اعتـدوا على مـزارع النـاس ،وأغنامهم بـدون رمحة أو
شـفقة ،فبالرغـم مـن أن ظاهرهـم املحبـة اخلالصة إال
أهنـم يف الباطن أشـد الناس قسـاوة ووحشـية.
واحتمـل كثير مـن املفرسيـن أن املـراد بقولـه (إذا
تـوىل) أي إذا حكـم ،ألن التـويل مـن الواليـة بمعنـى
احلكومـة ،فيكون معنـى الوالية حينئـذ أن املنافقني إذا
حكمـوا يف األرض أهلكوا احلرث والنسـل وأشـاعوا
الظلـم بني عباد اهلل ،وبسـبب ظلمهـم وجورهم هتلك
املاشـية وتتعـرض أمـوال ونفـوس النـاس للخطـر.
(تفسير امليـزان:ج  ،2ص .)96

(احلـرث) بمعنـى الزراعة( ،النسـل) بمعنـى األوالد،
وتطلـق أيضا عىل أوالد اإلنسـان وغري اإلنسـان ،فعىل
هـذا يكـون إهالك احلرث والنسـل بمعنـى إتالف كل
املوجـودات احليـة أعم مـن األحياء النباتيـة واحليوانية
واإلنسانية.
وذكـر ملعنـى احلـرث والنسـل تفاسير أخـرى منهـا:
أن املـراد باحلـرث هـو النسـاء بقرينـة اآليـة الرشيفـة
نسـاؤكم حـرث لكـم (البقـرة.)233 :
واملـراد بالنسـل هـم األوالد ،أو يكـون املـراد مـن
احلـرث هنـا الديـن والعقيـدة والنسـل النـاس.
وعلى كل حـال فـإن التعبير هيلـك احلـرث والنسـل
كالم خمتصر وجامـع لـكل املصاديـق حيـث يشـمل
اإلفسـاد والتخريـب بالنسـبة لألمـوال والنفـوس يف
املجتمـع البشري.
ِ
(وإِ َذا ق َيل َلـ ُه ات ِ
َّـق اهللَ َأ َخ َذ ْت ُه
واآليـة األخـرى تضيـف َ
ا ْل ِع َّـز ُة بِ ِ
اإل ْث ِم).
العـزة يف مقابـل الذلـة يف األصـل ،ولكـن هنـا ورد
بمعنـى الغـرور والنخـوة،

والراغـب يـرى أهنـا بمعنـى عـدم املغلوبيـة يف
األصـل ،وجمـازا تـأيت بمعنـى الغـرور.
فتشـتعل يف قلبه نيران التعصـب واللجاج وجتره
إىل املعصيـة واإلثم.
فمثـل هـذا الشـخص ال يسـتمع إىل نصيحـة
الناصحين وال هيتـم لإلنـذارات اإلهليـة ،بـل
يسـتمر على عنـاده وارتكابـه لآلثـام واملنكـرات
مغـرورا ،فلا يكـون جـزاءه إال النـار ،ولذلـك
ـس
َّـم َو َلبِ ْئ َ
يقـول يف هنايـة اآليةَ (:ف َح ْسـ ُب ُه َج َهن ُ
ا ْلِ َهـا ُد).
ويف احلقيقـة أن هذه هي أحـدى الصفات القبيحة
والذميمـة للمنافقين ،حيـث أهنم ال يستسـلمون
للحـق بسـبب التعصـب والتحجـر وقسـاوة
القلـب ،وهـذه الصفـات الذميمـة تبلـغ بصاحبه
إىل أعلى درجـات اإلثـم ،فمـن البدهيـي أن مثـل
هـذه األخشـاب اليابسـة املنحرفـة ال تسـتقيم إال
بنـار جهنم.
وذهـب بعـض املفرسيـن إىل أن اهلل عـز وجـل
وصـف هـؤالء األشـخاص بخمـس صفـات يف
اآليـات املذكـورة آنفـا:
األوىل :أن كالمهم خيدع اإلنسان.
الثانية :أن قلوهبم ملوثة ومظلمة.
الثالثة :أهنم ألدّ األعداء.
الرابعـة :أهنـم إذا سـنحت الفرصـة فلا يرمحـون
أحـدا مـن اإلنسـان واحليـوان والـزرع.
اخلامسـة :أهنـم وبسـبب الغـرور والتكبر ال
يقبلـون أيـة نصيحـة( .تفسير األمثـل ،مـكارم الشيرازي:
ج ،2ص.)71-68
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السا َءةِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َش ُّد الن ِ
ال ْحسا َن ِب ْ ِ
ّاس ُع ُقو َب ًة َر ُج ٌل كا َف َأ ْ ِ

ـن ب ِ ِ
ي َيـى َع ِ
لي
ال َس ِ ْ
ُ -2م َ َّمـدُ ْبـ ُن َ ْ
ـن ْ َ
ـن َع ٍّ
ـن ِه َشـا ٍم َعـن َعب ِ
ـس ْب ِ
ُـوف َعـ ْن ُع َب ْي ِ
ـد اهلل
ْ ْ
ا ْلك ِ ِّ
ِ
ْب ِ
ـو ِل اهلل
ـن ُسـ َل ْي َم َن َعـ ْن َأ ِب َع ْبـد اهلل ِ Qف َق ْ
يات لِ ْلمتَوس ِ
َع َّـز وج َّل( :إِ َّن ِف ذلِ َك َل ٍ
ني)،
ـم َ
َ
ُ َ ِّ

ْال ُم َت َو ِّسِم َ
ون
ُه ُم َ
األِئ َّم ُ
ـــــة ()K
والسِب ُ
ُق ٌ
يم
َّ
يل ِفيِه ْم مِ
من كتاب الكايف

ـم األَ ِئ َّمـ ُة ( Kوإِ َّنا َلبِ َسـبِ ٍ
يل ُم ِقي ٍم)
َف َق َالُ :
(ه ُ
ـالَ :
َق َ
ْـر ُج ِمنَّـا َأ َبد ًا).
(ل َي ُ
ِ
ال َس ْ ِ
ين َع ْن
ُ -3م َ َّمـدُ ْب ُن َ ْ
ي َيـى َع ْن ُم َ َّمد ْب ِن ْ ُ
ُمَم ِ
ِ
ـد ْب ِ
ـوب َع ْن
يـم ْب ِن َأ ُّي َ
ـن َأ ْسـ َل َم َعـ ْن إِ ْب َراه َ
َّ
ِ
ـم ٍر َع ْن َجابِ ٍ
َع ْم ِ
ـر َعـ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍر Q
ـرو ْب ِن ش ْ
ـالَ :ق َ ِ
َق َ
ين ِ Qف َق ْولِـه َت َع َ
ـال:
ير ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ـال َأم ُ
يـات لِ ْلمتَوس ِ
ـك َل ٍ
ني)َ ،ق َ
(إِ َّن ِف ذلِ َ
ـال:
ـم َ
ُ َ ِّ
َان َر ُس ُ
(ك َ
ـم و َأنَـا ِمـ ْن َب ْع ِده
ـول اهلل  Oا ُْلت ََو ِّس َ
ِ
ِ
ِ
ـم َ
ون) .
واألَئ َّمـ ُة مـ ْن ُذ ِّر َّيتـي ا ُْلت ََو ِّس ُ
وف نُس َ ٍ
ِ
يـم ْب ِ
وب
ـن َأ ُّي َ
ـخة ُأ ْخ َـرى َعـ ْن إِ ْب َراه َ
 ِ ْبِإِسـن ِ
َاده ِم ْث َلـهّ :
(أن املتوسـمني ا ّلذيـن ذكرهم
ْ
اهلل تعـاىل يف كتابه هـم األئمة ( )Kوالسـبيل

فيهـم مقيم).

ـن َأ ِب ُع َم ْ ٍ
ـن ا ْب ِ
َ -1ع ِ
ير َق َ
بر ِن َأ ْسـ َب ٌ
ـاع
اط َب َّي ُ
ـال َأ ْخ َ َ
ْـت ِعنْـدَ َأ ِب َعب ِ
ـي َق َ
لل (َ )Qف َس َـأ َله
ـد ا َ
ـالُ :كن ُ
ُّ
ْ
الز ِّط ِّ
ـك َل ٍ
وج َّـل( :إِ َّن ِف ذلِ َ
يات
ـو ِل اهلل َع َّز َ
َر ُج ٌـل َعـ ْن َق ْ
لِ ْلمتَوس ِ
ني وإِ َّنا َلبِ َسـبِ ٍ
يل ُم ِقي ٍم) َق َال َف َق َ
ـال( :ن َْح ُن
ـم َ
ُ َ ِّ
ِ
ِ
ـم َ
يم).
والسـبِ ُيل فينَـا ُمق ٌ
ون َّ
ا ُْلت ََو ِّس ُ
10
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ِ
ي َيـى ْب ِ
يـم َق َ
ـال َحدَّ َثنِـي
َ -4عـ ْن َ ْ
ـن إِ ْب َراه َ
اط بـن س ِ
ـالٍ َق َ
ْـت ِعنْـدَ َأ ِب َع ْب ِد اهلل
ـال ُكن ُ
َأ ْسـ َب ُ ْ ُ َ
يـتَ ،ف َق َال
َ Qفدَ َخ َـل َع َل ْيـه َر ُج ٌل ِمـ ْن َأ ْه ِل ِه َ
ـك اهلل َمـا َت ُق ُ
َلـهَ :أ ْص َل َح َ
ـو ِل اهلل َع َّـز
ـول ِف َق ْ
يـات لِ ْلمتَوس ِ
ـك َل ٍ
وج َّـل ( :إِ َّن ِف ذلِ َ
ني)،
ـم َ
َ
ُ َ ِّ
ِ ِ
َق َ
ـم َ
يم).
والسـبِ ُيل فينَا ُمق ٌ
ون َّ
ـال( :ن َْح ُن ا ُْلت ََو ِّس ُ
الرشح :

يات لِ ْلمتَوس ِ
قوله تعاىل( :إِ َّن ِف ذلِ َك َل ٍ
ني)،
ـم َ
ُ َ ِّ

أي َّ
أن يف ذلـك املذكـور يف الصيحـة على قوم

ِن َغي ِر أَ ْهلِها).
ْحاج ِة م ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َش ُّد م َ
َب ال َ
ِن ا ْل َم ْو ِت َطل ُ

يتوسـمون
لـوط ،وجعل عـايل مدينتهم سـافلها ،وإمطار احلجارة عليهم آليات
للمتوسـمني أي ا ّلذين ّ
ّ

ويتفرسـون يف حقائقهـا ،وأسـباهبا ،وآثارهـا ،ويتفكّـرون يف مبادئهـا وعواقبهـا ويثبتـون يف
األَشـياء،
َّ

النظـر إليهـا حتّى يعرفوها بسماهتا كما ينبغي .
ِ ِ
فسره (َّ )Q
أن تلك القصة وكيف ّيتهـا وكيف ّية حدوثها
وقـال (:)Q
يم) تفسيره عىل ما ّ
(والسـبِ ُيل فينَا ُمق ٌ
َّ

وأسـباهبا وآثارهـا ووخامـة عاقبتهـا مع سـبيل مقيـم ثابت دائـم ال ينـدرس وال يبطل إىل يـوم القيامة،

الرسـول ،وليـس املراد به سـبيل قريـة َّ
املعذبني وآثارهـا ألَ ّنا
وذلـك السـبيل هـو اإلمامة الثابتـة لعرتة َّ

الرسـول .K
غير ثابتـة أبد ًا لعرتة َّ
ِ
ِ
احلـق وطريق اجلنّـة مقيم ثابـت فينا أهل
وقولـه(:)Q
يـم) ،هـو اإلمامة ألَ ّنا سـبيل ِّ
(والسـبِ ُيل فينَـا ُمق ٌ
َّ
البيـت ال يـزول وال ينـدرس أبد ًا  ،أشـار بذلـك إىل َّ
أن املراد بالسـبيل اإلمام واإلمامة  ،ال سـبيل القرية

كما هو املشـهور بينهم .
يات لِ ْلمتَوس ِ
ـك َل ٍ
ِ
ـد ب ِن مس ِ
ـل ٍم َعـ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
وج َّـل( :إِ َّن ِف ذلِ َ
ني)
ـم َ
ـو ِل اهلل َع َّز َ
ـر ِ Qف َق ْ
ُ َ ِّ
َ -5عـ ْن ُم َ َّم ْ ُ ْ
ِ
ـن َفإِنَّـه َينْ ُظ ُر بِن ِ
اسـ َة ا ُْل ْؤ ِم ِ
ـال َر ُس ُ
ـم األَ ِئ َّمـ ُة َ Kق َ
َق َ
وج َّـل ِف َق ْو ِل
ـالُ :
ُـور اهلل َع َّز َ
ـول اهلل  Oا َّت ُقوا ف َر َ
(ه ُ
يات لِ ْلمتَوس ِ
ـك َل ٍ
ـال( :إِ َّن ِف ذلِ َ
اهلل َت َع َ
ني).
ـم َ
ُ َ ِّ
الرشح :

يـات لِ ْلمتَوس ِ
ـك َل ٍ
قـال ( )Qيف قـول اهلل تعـاىل( :إِ َّن ِف ذلِ َ
ـم األَ ِئ َّمـ ُة ( ،))Kثـم نقـل ()Q
ـم َ
ني)ُ ،
ُ َ ِّ
(ه ُ
ِ
اسـ َة ا ُْل ْؤ ِم ِ
عز
ـن) حيث استشـهد رسـول اهلل ( )Oبقـول اهلل ّ
قـول رسـول اهلل ( )Oوهـو( :ا َّت ُقـوا ف َر َ
يـات لِ ْلمتَوس ِ
ـك َل ٍ
ّ
وجـل( :إِ َّن ِف ذلِ َ
ني) فاملؤمـن ينظـر بنـور اهلل تعاىل .
ـم َ
ُ َ ِّ

يتفـرس أي :يتث ّبـت وينظـر ،والنور :
تفرسـت فيـه خير ًا وهـو ّ
والفراسـة بالكسر :اسـم مـن قولـك َّ

الـردي واإلضافة إليـه تعاىل باعتبـار أنّه
الرش واجليـد عن َّ
العلـم أو حالـة نفسـان ّية هبـا يتم ّيـز اخلري عـن ِّ
املفيـض وهـذا القـول رواه العا ّمـة أيضـ ًا  ،قـال ابـن األَثير يف النهايـة  :وهو يقـال ملعنيني :

أحدمهـا :مـا َّ
دل ظاهـره وهو ما يوقعـه اهلل تعاىل يف قلـوب أوليائه فيعلمـون أحوال بعـض الناس بنوع
مـن الكرامات وإصابة الظـ ِّن واحلدس .

والثـاين :نـوع يتع ّلـم بالدَّ الئـل والتجـارب واخللـق واألَخالق فيعـرف به أحـوال الناس وللنـاس فيه

تصانيـف قديمـة وحديثة .
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مســاجدنــا

الح َن ْف ِسه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َج ُز الن ِ
ّاس َم ْن َع َج َز َع ْن إِ ْص ِ

جامع ديفرجيي
فــي تركيـــا
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يف عـام 1985م قـررت منظمـة
اليونسـكو التابعة لألمـم املتحدة إضافة
جامـع ديفرجيـي الكبري الواقع يف وسـط
مدينـة األناضـول الرتكـي ،إىل قائمـة
التراث العاملي ،ملـا حيويه مـن قيمة فنية
نـادرة قلما وجـدت يف أثـر آخـر.
تاريخ بناء املسجد:
يعـد جامـع ديفرجيـي رمـز ًا مـن رمـوز
العمارة يف األناضـول القديمـة ،حيـث
بنـي عـام  1228للميلاد ،يف عهـد
األمـراء (املنكوجيكيـون) ،بأمـر مـن
امحـد شـاه بـن سـليامن شـاه بوجـود
األرسة احلاكمـة (مينغوجقلي).
واشتركت يف بنائه ٍ
أيـاد مبدعـة ،منهم:
حوريـم شـاه بـن موجيـس احليلايت،
وفنـان األشـغال اخلشـبية امحـد بـن
إبراهيـم ،واخلطـاط حممـد اخلطـاط،
والنقـاش أمحـد بـن حممـد ،فقـد ابـدع
هـؤالء الفنانـون بالنحـت والنقـش،
ورسـموا هـذه األعجوبة حتـت إرشاف
املعماري (مغيـث اوغلـو اهالتلي هـرم
شـاه) ،الـذي بـدأ بتصميم املسـجد من
خالل حسـاب مواقع الشمس والنجوم
يف السماء ،والتي اسـتغرقت معه حولني
كاملين ليخـرج بنتيجـة دقيقـة ،حيـث
قـام أوالً بتحديـد موقـع بنـاء املسـجد،
ليبـدأ بنـاءه بالتدريـج ،فبـدأت األيادي
البارعـة يف النحـت والنقـش والتخطيط
بتكويـن أشـكال وزخـارف ثالثيـة
األبعـاد ،بطريقـة ال توصـف مـن شـدة

ّاس ِبما ُت ِح ُّب أَ ْن ُيعا ِمل َ
السي َر ِة أَ ْن ُتعام َ
ُوك ِبه).
ِل الن َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َد ُل ِّ

إتقاهنـا ودقتهـا.
ويتهيـأ للمشـاهد عند التمعـن بطريقـة النحت وروعة الصـورة ،كأهنـا ملتينة أو ما يسـميه البعض
معجون سـلس ،يسـهل تشـكيله وتزيينه بين اليدين.
ما يميز املسجد:
ومـن أكثـر العنارص الالفتـة يف هذا املسـجد ،والتي خلقت له شـهرة عاملية ،واعتبرت من عجائب
العمارة اإلسلامية ،هـي عملية انعكاسـات الضوء والظـل عىل جدران املسـجد اخلارجيـة ،والتي
ختلق أشـكاال واضحـة يف أوقات حمددة طـوال اليوم.
ففـي الصبـاح الباكـر ،وبالتحديـد يف السـاعة السـابعة ،يمكـن رؤيـة ظـل امـرأة تصلي على أحد
أبواب املسـجد املسـمى بـاب اجلنة ،ويف السـاعة التاسـعة صباحـ ًا ،يمكـن رؤية ظل لرجـل يعتقد
أنـه أمحـد شـاه الذي أمـر ببناء املسـجد ،عىل بـاب الشـاه ،وقبل صلاة العرص بــ 45دقيقـة يمكن
رؤيـة ظـل رجـل يصلي عىل بـاب التـاج ،وهو مـا جعـل البعض يطلـق عىل املسـجد اسـم (جامع
الظل).
مشفى املسجد :
رص عىل بنـاء مستشـفى تابع للمسـجد من اجلهة
واجلديـر بالذكـر أن املعماري هالتلي هرم شـاهَ ،أ َّ
ـمي
اجلنوبيـة ومالصقـ ًا له دون اسـتخدام الطين أو مادة توضـع بني األحجـار لتثبيتها ،وبذلك ُس ّ
دار الشفاء.
مكان الوضوء:
مل يتوقـف اإلبـداع عنـد هـذا احلـد فحسـب ،فحينما الحـظ أحـد العاملين عـدم وجـود مـكان
للوضـوء قريـب مـن موضع بنـاء املسـجد ،اخذ هالتيل شـاه قـرار ًا ببناء محـام عىل بعـد 100م من
املسـجد وسـمي باسـم العامـل (بكري تشـافوش).
هـذا مـا دفـع املفكر املعماري هالتيل بأن يسـتفيد من احلمام يف تدفئة املسـجد ودار الشـفاء ،وذلك
بإنشـاء نظـام جيـري فيـه البخـار الناتـج عن تسـخني املـاء يف احلامم ،عرب شـبكة متر أسـفل املسـجد
ودار الشـفاء بحيـث تعمـل على تدفئتهما ،وهـذا ما يسـمى شـبكة تدفئة مركزيـة ،والتـي ثبت أهنا
مـن األقـدم يف العـامل ،فعمرهـا  785عام ًا ،ورغـم أهنا ال تعمـل حالي ًا ،لكـن آثارها ال تـزال باقية.
ويعتبر هـذا املسـجد ،خير دليـل على مسـتوى العلـم واملعرفـة عنـد املسـلمني يف ذلـك الزمان،
واهتاممهـم بالعلـم والديـن والفـن.
وتقـول منظمـة اليونسـكو عبر الصفحـة املخصصـة للجامع على موقعهـا باإلنرتنت:إن املسـجد
يمتلـك قاعـة للصلاة فريدة مـن نوعهـا تعلوها قبتان ومستشـفى جمـاور للمسـجد ،أما تقنيـة بناء
القبـب فهـي متطـورة جـد ًا ،وأمـا النحـت التزيينـي اخللاق والفني الـذي يميـز األبـواب الثالثة
بشـكل خـاص ،ويتناقـض مـع رصامـة السـور فيضفيـان طابعـ ًا بالـغ التميـز على هـذه التحفـة
اهلندسـية اإلسالمية.
13

اآلداب االسالمية

عيب َغي َر َك ِبما ُه َو َ
فيك).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَك َب ُر ا ْل َع ْي ِب أَ ْن َت َ

من مظاهر عظمة اإلســـام ،أنه َن َّظم كل حياة املســـلم حتى أنه تدخـــل يف أدق تفاصييلها

،ومـــن هنا كانت هنالـــك مجلة كبرية من االداب والســـنن التـــي تُن ّظم أفعال وســـلوكيات
ّ
التخل ،وهي:
املســـلم مع ربه ،ومـــع الناس ،ومن مجلة تلـــك االداب هـــي آداب
 -1حيرم عىل األحوط وجوب ًا استقبال القبلة وإستدبارها يف حال التخيل.
 -2يستحب تغطية الرأس والتقنّع حال التخيل.

 -3يكره التخيل يف الشـــوارع ،وحتت مســـاقط الثـــار ،ويف مواضع اللعن كأبـــواب الدور،

بل ربام حيـــرم ذلك.

 -4يكره اســـتقبال قرص الشـــمس أو القمر بفرجه ،ويكره اســـتقبال الريـــح بالبول ،ويكره
التبـــول يف األرض الصلبة ،ويف جحور احليـــوان ،ويف املاء الراكد.
ّ
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قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْح َس ُن ا ْل َمكا ِر ِم ُجو ُد ا ْل ُم ْف َتقِر َو َع ْف ُو ا ْل ُم ْقت ِ
َدرِ).

 -5يكـــره الكالم بغـــر ذكر اهلل تعـــاىل حال  -17أن يقـــول عنـــد الفـــراغ مـــن
ا لتخيل .
االســـتنجاء( :احلمد هلل الـــذي عافاين من
 -6يكره األكل والرشب حال التخيل.

البالء ،وأمـــاط عنـــي األذى).

ا خلر و ج .

(احلمـــد هلل الـــذي أماط عنـــي األذى،

 -7يســـتحب أن يقـــدم رجله اليـــرى عند  -18عنـــد القيـــام عن حمل االســـتنجاء
الدخـــول يف بيت اخلالء ،ورجلـــه اليمنى عند يمســـح يده اليمنـــى عىل بطنـــه ويقول:
 -8يســـتحب أن يقول عند الدخـــول( :أعوذ وهنـــأين طعامـــي ورشايب وعافـــاين من
باهلل مـــن الرجـــس النجس اخلبيـــث املخبث ا لبلو ى ) .

الشـــيطان الرجيم) أو يقول( :احلمد هلل احلافظ  -19أن يقـــول عند اخلـــروج أو بعده:
املؤدي).
(احلمـــد هلل الـــذي َع َّرفني لذتـــه ،وأبقى
 -9يستحب أن يسمي عند كشف العورة.

 -10يستحب للرجل االسترباء بعد البول.
 -11يستحب أن يتنحنح قبل االسترباء.

 -12يســـتحب له أن يتكىء حـــال اجللوس

يف جســـدي قوته ،وأخرج عنـــي أذاه ،يا
هلا نعمـــة ،يا هلـــا نعمة ،يا هلـــا نعمة ،ال

يقدر القــادرون قـــــدرها).

عىل رجله اليـــرى ،ويفـــرج اليمنى.

 -13أن يقـــول عند الغائـــط( :احلمد هلل الذي
أطعمنيـــه طيبـــا يف عافية ،وأخرجـــه خبيثا يف
عا فية ) .

 -14أن يقـــول عند النظـــر إىل الغائط( :اللهم
ارزقني احلالل وجنبنـــي احلرام).

 -15أن يقـــول عنـــد رؤية املـــاء( :احلمد هلل

الـــذي جعل املاء طهـــورا ومل جيعله نجســـا).
 -16أن يقول عند االســـتنجاء( :اللهم َح ّصن

وحرمني عىل
فرجي واعفه واســـر عـــوريتّ ،
النـــار ،ووفقني ملـــا يقربني منك يـــا ذا اجلالل

واإلكرام).
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األخالق عند أمري املؤمننيQ

قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْب َع ُد ال َ
ِي ا ْل َب ُ
ِن ا ِ
خيل).
ِق م َ
ْخالئ ِ
هلل ا ْل َغن ُّ

عالمــــــة اإلميـــــــان

ِ
ـى َا ْل َكـ ِ
المـ ُة َا ْ ِ ِ
ـذ ِ
لصــدْ َق َح ْيـ ُ
ـر َك َعـ َ
ب
ليـ َـانَ :أ ْن ت ُْؤثـ َـر َا ِّ
قــال أمــر املــــؤمنني (َ ( :)Qع َ َ
ـث َيـ ُ ُّ
ــك ،و َأ ْن َتت َِّقــي َاهللَ ِف ح ِد ِ
ــك َف ْض ٌ
ــك ،و َأالَّ َيك َ
َح ْي ُ
ــل َعــ ْن َع َم ِل َ
ُــون ِف َح ِديثِ َ
ــث َينْ َف ُع َ
يــث
َ
َ
َغ ْ ِ
ــر َ
ك) هنــج البالغــة :احلكمــة .458
ٌ
تعريف اإليامن وركائزه لثالث:
أوالً :حتـ ّـري الصــدق يف املواقــف كافــة ،ملــا يمتلكــه مــن مقومــات الســامة ،ويوفــره مــن
معطيــات عديــدة تُؤ ّمــن لإلنســان املتــورط فــرص النجــاة ،بــا يدلنــا عــى أن الكــذب
مهــا متثلنــاه فــا نــراه َشـ ّفاف ًا ،بــل هــو قاتــم قابــض للنفــس ،يعقبــه خجــل ونــدم وجتريــم
وغريهــا مــن إدانــات تكــون وال تــزول.
ثانيـ ًا :التــزام املطابقــة بــن القــول والفعــل ،وعــدم التخ ّلــف عــن ذلــكّ ،
وإل كان اإلنســان
ُمن َّظـ َـر ًا مــع عــدم احلاجــة العامــة ألمثالــه ،أو كان ثرثــار ًا وهــو غــر قليــل ،فهــو يف األحــوال
كلهــا ال يســلم مــن النقــد ،بخــاف مــا لــو التــزم إجــراء املوازنــة بــن احلديــث والعمــل،
فســرجى منــه أن ينهــض بواقــع حميطــه ،و ُيؤ ّثــر بــا يرفــع أو ُيق ّلــل مــن معانــاة النــاس بقــدر
ُ
تعلــق االمــر بــه ،فيكــون مفيــد ًا عــى مســتوى النفــع العــام.
ثالث ـ ًا :األمانــة يف تأديــة مــا لغــره ،وخاصــة كالمــه ،ملــا ينبــئ عنــه مــن مســتوى إدراكــي
للناقــل واملنقــول عنــه ،مضافـ ًا اىل مــا ُتثلــه مهمــة النقــل مــن اختبــار للقــدرة األدائيــة التــي
يفشــل فيهــا غــر واحــد ،بــا يكشــف عــن عــدم الــورع ،والالمبــاالة بحقــوق الغــر ،وهــو
أمــر انعــكايس عــى مســتوى الفــرد واملجتمــع ،ولــه تردداتــه الســلبية ،حيــث يظهــر عــدم
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ِم َعلَ ْيهِ).
ِن َن ْف ِسه م ْ
ّاس َم ْن أَ ْن َص َف م ْ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْن َص ُف الن ِ
ِن َغي ِر حاك ٍ

تفعيلــه للتقــوى يف هــذا الشــأن احليــايت ذي الصلــة
العامــة وهــو مــا يقلــل مــن فــرض االعتــاد عليــه،
ليفتقــد بعــض أرصدتــه املهمــة ،فيعــود خاويـ ًا ال يقــدر
عــى التعويــض بجوانــب أخــرى.
فالدعــوة اىل جتســيد احلالــة االعتقاديــة عملي ـ ًا ،وتنفيــذ
املطلــوب عــى مســتوى الترشيعــات كافــة مــن مقاطعــة
الكــذب ولــو بأدنــى درجاتــه ،ومــن اجلديــة يف تفعيــل
مــا يطالــب بــه ،فانــه لــو كان صاحلــ ًا فهــو أوىل مــن
ط َّبــق ذلــكّ ،
ـف تلقائيـ ًا ،ومــن مراعــاة حقوق
وإل فلي ُكـ َّ
اآلخريــن يف املواقــع كافــة ،وعــدم االقتصــار عــى
حــال احلضــور اجلســدي ،بــل كان االلتــزام األخالقــي
يتعــدى ذلــك فيحفظــه يف مغيبــه أيضــا.
وإن تطبيــق هــذه احلكمــة لكفيــل بنشــوء جمتمــع كفـ ٍ
ـوء
باالنطــاق نحــو املــكارم واملعــايل ،بعيــد ًا عــا يطلقــه
البعــض مــن شــعارات جــرداء ،كــا ّ
أن مفهــوم هــذه
الدعــوة املباركــة ّ
أن عــدم االنســجام معهــا يــؤدي اىل
فشــل التجربــة اإلنســانية يف تصحيــح املســار وتقليــص
مســاحة األخطــاء التــي تُرتكــب باســم اإلنســانية
 أحيانـ ًا  -لنجــده ( )Qيبــن أن مــن القضايا مــا يلزمناالعمــل عــى جتذيرهــا اجتامعيــ ًا بالوســائل املمكنــة
كافــة ،وعــدم االكتفــاء بإعــان التضامــن والتناغــم
النفــي املجــرد ،فــكان منــه ( )Qســلب صفــة االيــان
عمــن مل يتأثــر هبــذا اجلــو االيــاين
بمفهومــه الصحيــح َ
اإلنســاين ،ليؤكــد عــى مواطنتــه الصاحلــة ،وعضويتــه
املثمــرة يف ُارسة جمتمعــه الكبــرة.
املصــدر :كتــاب أخــاق اإلمــام عــي ( ،)Qالســيد صــادق اخلرســان :ج،2
ص 123ـ 124
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عقـائــدنــا

احللقة السادسة واألربعون
ش ـك َ
ـض ويشــكك يف قضيــة اإلمــام املهــدي ( ،)Qبالنســبة لطــول عمــره الرشيــف ،مســتغرب ًا
َّك البعـ ُ
كيــف يعيــش إنســان كل هــذه الفــرة؟
ويف هــذا املقــام نذكــر جوابــ ًا واضحــ ًا مــن دون الرجــوع اىل القواعــد العقليــة أو الفلســفية أو
االســتدالل املطــول ،وإنــا نتنــاول هــذه القضيــة مــن جهــة ذكــر بعــض املصاديــق مــن النّــاس الذيــن
طالــت أعامرهــم وذكرهــم القــرآن الكريــم ،فانــا إذا عرضنــا مســألة طــول العمــر عــى القــرآن الكريــم
نجــد نــاذج مــن البــر قــدّ ر اهلل تعــاىل هلــم أن يعيشــوا قرونـ ًا طويلـ ًة ،وعنــد ذلــك يكــون طــول عمــر
أي إنســان-قدّ ر اهلل لــه أن يعيــش طوي ـاً-
اإلمــام املهــدي ( )Qأمــر ًا عادي ـ ًا ،بــل يكــون طــول عمــر ّ
أمــر ًا عاديـ ًا ،فلــاذا هــذا االســتنكار عــى طــول عمــر اإلمــام ()Q؟!
واآلن نذكر بعض ًا من الذين أطال اهلل أعامرهم من القرآن احلكيم:
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـف َس ـنَة إِالَّ
ـي اهلل نــوح ( )Qقــال تعــاىل ( :و َل َقــدْ َأ ْر َس ـ ْلنَا نُوح ـ ًا إ ٰىل َق ْومــه َف َلبِـ َ
ـم َأ ْلـ َ
ـث ف ِيهـ ْ
األول :نّبـ ّ
ِ
َ
ـم َظ ُ
ـم َال ُّطو َفـ ُ
الـ َ
ـون) .ســورة العنكبــوت.14 :
خ ِسـ َ
َْ
ـان ُ
وهـ ْ
ـن َعام ـ ًا َفأ َخ َذ ُهـ ُ
18
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ّاس َع ْق ً
الح َمعادِه).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْف َض ُل الن ِ
ُم اِ ْهتِمام ًا ِب ِإ ْص ِ
ال أَ ْح َس ُن ُه ْم َت ْقديراً ِل َمعاشِه َوأَ َش ُّده ْ

ُــرحّ :
ّ
إن الفــرة
إن هــذه اآليــة الكريمــة ت ِّ
التــي دعــا فيهــا نــوح ( )Qاىل اهلل تعــاىل هــي
( )950ســنة ،فكــم كان عمــره يــوم أرســله اهلل
نبيــا؟ وكــم عــاش بعــد الطوفــان؟ لقــد ورد يف
احلديــث عــن اإلمــام الصــادق ( )Qأ ّنــه قــال:
(عــاش نــوح ألفــي ســنة وثالثامئــة ســنة ،فمنهــا
ثامنامئــة ومخســون ســنة قبــل أن يبعــث ،وألــف
ســنة ّإل مخســن عامــا وهــو يف قومــه يدعوهــم،
ومخســائة بعــد مــا نــزل مــن الســفينة ونضــب
ـر األمصــار ،وأســكن ولــده البلــدان)
املــاء فمـ ّ

فدخــل رجــل أصهــب اللحيــة جســيم
صبيــح فتخ ّطــى رقاهبــم ،فبكــى ،ثــم التفــت
إىل أصحــاب رســول اهلل ( ،)Oفقــال :إن
يف اهلل عــزاء مــن كل مصيبــة ،وعوضــا مــن
كل فائــت وخلفــا مــن كل هالــك ،فــإىل اهلل
فأنيبــوا وإليــه فارغبــوا ،ونظــرة إليكــم يف
البــاء ،فانطــروا فإنــا املصــاب مــن مل جيــر
وانــرف ،فقــال بعضهــم لبعــض :تعرفــون
الرجــل ،فقــال أبــو بكــر وعــي :نعــم هــذا
أخــو رســول اهلل ( )Oاخلــر ( .)Qاملســتدرك

ويف روايــة أخــرىّ :
إن نوح ـ ًا( )Qعــاش ألفــن
ومخســائة ســنة ،وعــى ّ
كل حــال فمــن الواضــح
ِ
ّ
أن نوحــا ( )Qعــاش هــذه القــرون الطويلــة
لل تعــاىل وقــد ُروي عــن اإلمــام زيــن
بقــدرة ا ّ
العابديــن ( )Qأ ّنــه قــال( :يف القائــم س ـنّة مــن
نــوح ،وهي طول العمــر) .كــال الديــن :ج  ،1ص.322
الثــاين :اخلــر ( ،)Qاملعــر عنــه باآليــة الكريمة
( َفوجــدَ ا َعبــدً ا ِمــن ِعب ِ
حــ ًة ِمــ ْن
ادنَــا َآ َت ْينَــا ُه َر ْ َ
ْ َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـا) ســورة الكهــف .65
عنْد َنــا َو َع َّل ْمنَــا ُه مـ ْن َلدُ َّنــا ع ْلـ ً
ويــدل عــى حياتــه وبقائــه مــن طرقنــا بعــض
الروايــات ،منهــا :عــن احلســن بــن عــيِّ بــن
عــي بــن
فضــال قــال :ســمعت أبــا احلســن
ّ
ّ
الرضــا ( )Qيقــولَّ :
(إن اخلــر ()Q
موســى ِّ
حــي ال يمــوت
رشب مــن مــاء احليــاة فهــو
ٌّ
حتّــى ُينفــخ يف الصــور ،وأنّــه ليأتينــا فيســ ّلم،
فنســمع صوتــه وال نــرى شــخصه ،وإنّــه
ليحــر حيــث مــا ذكــر ،فمــن ذكــره منكــم
فليس ـ ّلم عليــه ،وإ ّنــه ليحــر املوســم َّ
كل س ـنّة
فيقــي مجيــع املناســك ،ويقــف بعرفــة فيؤمــن
عــى دعــاء املؤمنــن ،وســيؤنس اهلل بــه وحشــة
قائمنــا يف غيبتــه ،ويصــل بــه وحدتــه) .كــال

ـي اهلل عيســى ( ،)Qقــال اهلل تعاىل
الثالــث :نبـ ّ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـم إِ َّنــا َق َت ْلنَــا ا َْلسـ َ
َ
يســى ا ْبـ َن َم ْر َيـ َ
ـيح ع َ
(و َق ْولـ ْ
ِ
َ
ٰ
َ
ُ
َ
َ
َر ُســول اهللِ َو َمــا ق َتلــو ُه َو َمــا َصل ُبــو ُه َولكــن
اخ َت َل ُفــوا فِ ِ
ــم َوإِ َّن ا َّل ِذيــ َن ْ
يــه َل ِفــي
ُشــ ِّب َه َل ُ ْ
ِ
ِ
ِ
َش ٍّ
ــاع
ــك ِّمنْــ ُه َمــا َلُــم بِــه مــ ْن ع ْلــ ٍم إِ َّل ا ِّت َب َ
ال َّظ ـن ومــا َق َت ُلــوه ي ِقينًــا *بــل ر َفع ـه اهللُ إِ َليــهِ
ْ
َ َّ َ ُ
َُ
ِّ َ َ
ِ
ِ
َوك َ
يــا) ســورة النســاء 157ـ 158
َان اللَُ َعز ً
يــزا َحك ً
فعيســى ( )Qمل يمــت ،ومل يقتــل وإ ّنــا رفعــه
ـي باقــي إىل أن يــأذن اهلل لــه
اهلل اليــه ،فهــو حـ ٌّ
فينــزل اىل الدنيــا ويكــون ذلــك عنــد ظهــور
القائــم ( ،)Qكــا ورد يف روايــات الفريقــن
منهــا مــا جــاء يف صحيــح البخــاري ج4
ص 205قــال رســول اهلل ( :)O (كيــف
أنتــم إذا نــزلابــن مريــمفيكــم وإمامكــم
منكــم) .وغــره مــن األخبــار الكثــرة الدالــة
عــى ذلــك.
فــإذا أمكــن بقــاء هــؤالء ( )Qهــذه الفــرة
الطويلــة يف الدنيــا جــاز لغريهــم الن حكــم
األمثــال واحــد فلــاذا االســتغراب مــن عمــر
اإلمــام ( ،)Qوعــدم االســتغراب مــن أعــار
ممــن ذكرنــا مــع أهنــم أطــول عمــرا مــن
عمـ َـروا يف
اإلمــام ( !!)Qهــؤالء بعــض ممــن َّ
هــذه الدنيــا.

الــكايف ،الكلينــي ،ج ،8ص.284

الديــن :الشــيخ الصــدوق ،ج ،1ص.391

ويــدل عليــه مــن طــرق اجلمهــور مــا رواه أنــس
بــن مالــك قــال( :ملــا ُقبــض رســول اهلل ()O
أحــدق بــه أصحابــه فبكــوا حولــه واجتمعــوا،

عــى الصحيحــن :النيســابوري ،ج ،3ص.58
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متى ترانا ونراك

َم ُيؤ ِّ
َخ ْر َع َم َل َي ْومِه ِل َغ ٍد).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْح َز ُم الن ِ
ّاس َر ْأي ًا َم ْن أَ ْن َج َز َو ْع َد ُه َول ْ

إننــا نعيــش يف عــر االنتظــار انتظــار
الظهــور املبــارك لقائــم آل حممــد ،O
هــذا الظهــور الــذي يمــأ األرض عــدال
وقســطا كــا ملئــت ظلــا وجــورا.
عــن اإلمــام الباقــر ( )Qقــال( :العــارف
منكــم هــذا االمــر املنتظــر لــه املحتســب
فيــه اخلــر كمــن جاهــد واهلل مــع قائم آل
حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه بســيفه ،ثــم
قــال :بــل واهلل كمــن جاهــد مــع رســول
اهلل  Oبســيفه ثــم قــال الثالثــة :بــل واهلل
كمــن استشــهد مــع رســول اهلل  Oيف
فســطاطه) .بحــار االنــوار :ج ،24ص38
والســؤال اهلــام جــدا والــذي جيــب أن
نطرحــه عــى أنفســنا ،ونحــن نعيــش
هــذا العــر الــذي غــاب فيــه إمامنــا
أرواحنــا فــداه.
كيــف هنيــئ أنفســنا لكــي نكــون يف خــط
االنتظار؟
الــرط األول :أن نعيــش التواصــل مــع
اإلمــام مــن خــال األدعيــة واألذكار
والزيــارات.
ممــا ال شــك فيــه أن الدعــاء والبــكاء
مطلــوب يف عــر الغيبــة ،وقــد ورد
احلــث عــى ذلــك يف األحاديــث
والروايــات ،واالدعيــة الــواردة يف هــذا
املجــال كثــرة منهــا :دعــاء اللهــم كــن
لوليــك ،ودعــاء :اللهــم عرفني نفســك،
ودعــاء الغريــق ،ودعــاء العهــد ،ودعــاء
الندبــة وغريهــا
هــذه املامرســات مــن األدعيــة واألذكار
والزيــارات رغــم مــا حتملــه مــن أمهيــة
كبــرة ،حيــث تصنــع يف داخلنــا حالــة
االنصهــار الروحــي والوجــداين مــع
اإلمــام احلجــة (أرواحنــا فــداه) ،وهــذا
االنصهــار عنــر مهــم مــن عنــارص
االنتظــار ،ولكــن االكتفــاء هبــذه
20

كيف هنيئ أنفسنا
يف خط االنتظار؟
املامرســات وحدهــا ال جتعلنــا يف عــداد املنتظريــن لظهــور اإلمــام
املهــدي عجــل اهلل فرجــه ،بــل البــد مــن حتقيــق رشوط كثــرة منهــا
مــا ســوف نذكــره فيــا يــي.
الــرط الثــاين :االرتبــاط النفــي والروحــي والوجــداين مــع
اإلمــام املنتظــر(.)Q
بمعنــى أن يكــون اإلمــام ( )Qحــارضا دائــا يف قلوبنا ،يف مشــاعرنا،
يف وجداننــا ،يف أحاديثنــا ،يف لقاءاتنــا ،يف حمافلنا.
وهــذا االرتبــاط الروحــي والنفــي مــع اإلمــام املنتظــر لــه ثمــرات
كبــرة منهــا:
( )1خيلــق األمــل يف داخلنــا ،فــا نصــاب باليــأس واإلحبــاط،
رغــم مــا يعانيــه واقعنــا مــن إرهاصــات وحمــن وفتــن وحتديــات
صعبــة.
( )2االرتبــاط باإلمــام املنتظــر( )Qيملؤنــا بالقــوة والعزيمــة
والصمــود والثبــات.
( )3هــذا االلتحــام خيلــق عندنــا حالــة االنضبــاط واالســتقامة،
فحينــا نعيــش إحساســا نفســيا عميقــا بــأن اإلمــام املنتظــر()Q
يعيــش معنــا ،يراقــب مســرتنا ،يتــأمل حينــا يرانــا نــارس أي لــون

العدد ( )60لشهر جمادى األولى سنة 1440هـ

زاح).
ّاس م َ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْب َع ُد الن ِ
الح ا ْل ُم ْس َت ْه ِت ُر ِباللَّ ْه ِو َوا ْل ُم ِ
الص ِ
ِن َّ

مــن ألوان االنحرافــات أو املخالفــات أو التجاوزات
الرشعيــة ،إن شــعورنا بــأن هــذه املخالفــات
واملفارقــات تشـكّل إزعاجــا إلمامنــا وقائدنــا جيعلنا
نراقــب تلــك املامرســات والســلوكيات والترصفــات
بالشــكل الــذي يمنحهــا رضــا اإلمــام وارتياحــه.
الــرط الثالــث :الرت ّقــب الدائــم لظهــور اإلمــام
عجــل اهلل فرجــه.
وقــد ذكــرت الروايــات عالمــات كثــرة لظهــور
اإلمــام ( ،)Qمنهــا عامــة كظهــور الفتــن ،وانتشــار
الفســاد ،وســيطرة الظاملــن ،وســفك الدمــاء،
وتأجــج احلروب...الــخ
ومنهــا عالمــات خاصــة وهــي مقرتنــة أو قريبــة
مــن زمــن ظهــور اإلمــام  ،Qوهــذه العالمــات قــد
تفاجئنــا مفاجــأة ،فقــط جــاء يف بعــض األحاديــث
أن اهلل يصلــح امــر اإلمــام يف ليلــة ،لذلــك تــأيت
رضورة الرتقــب الدائــم والتوقــع املســتمر.
الرشط الرابع :االستعداد الدائم.
وذلــك بــان نعــد أنفســنا إعــدادا روحيــا عاليــا ،ألن
اللقــاء مــع اإلمــام املنتظــر حيتــاج إىل مســتوى عــال
مــن الروحانيــة واإليــان واإلخــاص هلل ،وصفــاء
القلــب.
وكذلــك البــد أن نعــد أنفســنا إعــدادا فكريــا
وثقافيــا ،بدرجــة كبــرة ،بمعنــى أن نتوفــر عــى
مســتوى مــن الوعــي والفهــم والرؤيــة بمفاهيــم
اإلســام وأحكامــه ،تؤهلنــا ألن نكــون مــن
الكــوادر الصاحلــة لاللتحــاق باإلمــام املنتظــر(،)Q
فاملســتفاد مــن الروايــات أن أنصــار اإلمــام أو
املمهديــن لإلمــام يملكــون درجــات عاليــة مــن
البصــرة واملعرفــة والفقاهــة يف الديــن.
وأيضــا البــد مــن أن نعــد أنفســنا إعــدادا ســلوكيا
وعمليــا بحيــث نعيــش التقــوى والــورع وااللتــزام
بأحــكام اهلل تعــاىل ،كــا جــاء يف احلديــث عــن
االمــام الصــادق ( :Qمــن رسه أن يكــون مــن
أصحــاب القائــم فلينتظــر وليعمــل بالــورع
وحماســن األخــاق وهــو منتظــر ،فــإن مــات
وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن األجــر مثــل أجــر
مــن أدركــه ،فجــدوا وانتظــروا ،هنيئــا لكــم أيتهــا
العصابــة املرحومــة) .الغيبــة ،النعــاين :ص207

فاملنتظــرون لإلمــام ( )Qنــاذج عاليــة يف التديــن
والــورع والصــاح والطاعــة والعبــادة.
وأيضــا البــد مــن أن نعــد أنفســنا إعــدادا رســالي ًا
وجهاديــا ،فاملنتظــرون يمثلــون الكــوادر املتحركــة مــع
اإلمــام عليــه الســام ،وهــذه الكــوادر جيــب أن تكــون
مؤهلــة بأعــى مســتويات التأهيــل :وعيــا ،وإيامنــا،
والتزامــا ،وجهــادا.
واإلعــداد الرســايل واجلهــادي يفــرض توظيــف
القــدرات الفكريــة والنفســية والعمليــة ،وترشــيد
اإلمكانــات والكفــاءات والطاقــات يف خدمــة اإلســام
والديــن.
فخــط االنتظــار هــو خــط املوقــف ،وخــط التحــدي،
وخــط املواجهــة والثبــات ،والصمــود والكلمــة
اجلريئــة ،والعمــل الرســايل والــدور اجلهــادي.
الــرط اخلامــس :االرتبــاط الفعــي بقيــادة اإلمــام
املنتظــر (.)Q
وذلــك مــن خــال االرتبــاط العمــي بخــط الفقهــاء
العــدول الصاحلــون املؤهلــون ،وبخــط العلــاء
املمث ِّلــن خلــط الفقهــاء.
الــرط الســادس :التوطئــة العمليــة لظهــور اإلمــام
املنتظــر (.)Q
وتتمثل يف:
 -1هتيئــة كــوادر مؤهلــة كافيــة لالنتــاء حلركــة اإلمــام
املنتظــر عليــه الســام.
 -2هتيئــة أرضيــة وقاعــدة صاحلــة تدعــم حركــة اإلمام
املنتظــر عليه الســام.
 -3هتيئــة األجــواء الفكريــة والنفســية الســتقبال
اإلمــام .Q
 -4تعميــق وترســيخ مبــدأ الرفــض لــكل الكيانــات
املناقضــة لإلســام ،والعمــل عــى قيــام كيانــات تطبــق
اإلســام.
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مناسبات الشهر

الذخائِ ِر ِع ْل ٌم ُي ْع َم ُل ِبه َو َم ْع ُر ٌ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْف َض ُل َّ
وف ال ُي َم ُّن ِبه).

جمادى األولى
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مقتل حممد بن أيب بكر (رضوان اهلل عليه):
يف اخلامـس عشر من مجـادى األوىل سـنة  38للهجرة قتل عابـد قريش حممد
بـن أيب بكـر ربيـب اإلمـام عيل بـن أيب طالـب  Qعىل يـد امللعـون عمرو بن
العـاص حيـث وضعـه بعد موتـه يف جلد محـار واحرقـه ،وحممد بـن أيب بكر
هـو الـذي قال اإلمـام عيل بن أيب طالـب  Qيف حقه( :فعند اهلل نحتسـبه ولدا
ناصحـا وعاملا كادحـا وسـيفا قاطعا وركنـا دافعا) (الرسـالة رقـم  35من
رسـائل هنج البالغة).
وفاة القاسم بن اإلمام موسى بن جعفر (:)L
يف الثـاين والعرشيـن من مجادى األوىل سـنة 192هــ تويف القاسـم بن اإلمام
موسـى الكاظـم ( )Qعلى روايـة .ومل حتدّ د لنـا املصـادر تاريخ والدتـه ،إالّ
أنّـه مـن مواليد القـرن الثاين اهلجـري ،و ُأ ّمـه ُأ ّم ولـد  ،تكنّى ُ
بـأ ّم البنني.
ويذكـر أهـل التاريـخ أن القاسـم ( )Qهاجـر إىل مدينـة احللـة يف منطقـة
تسـمى بحـي (بامخـرا) نسـبة إىل كثـرة مخـار الطني  -وهـو التراب املخلوط
باملـاء والتبـن املسـتخدم يف البنـاء  -بعـد أن تعـرض للظلـم من قبـل الطغاة
تـاركا األهـل ،واألوالد ،وجماورة قرب رسـول اهلل ( ،)Oوبيـت اهلل املعظم،
وبقـي يف هـذا املكان إىل أن وافـاه األجل ،وقبره اليوم معروف ُيـزار وتعلوه
قبـة مـن الذهـب ،ويقـع يف حـي بامخـرا يف ناحية القاسـم بين مدينتـي احل ّلة
والديوانية.
عـارص خلال حياته الرشيفـة أربعة من حـكام بني العباس وهـم الدوانيقي،
واملهـدي ،واهلادي ،وهارون.
وكان سلام اهلل عليـه جليـل القـدر ،ويكفـي يف جاللـة شـأنه مـا رواه ثقـة
اإلسلام الكلينـي يف الـكايف يف بـاب النـص عـن اإلمـام علي بـن موسـى
الرضـا  Qعـن يزيـد بـن سـليط عـن اإلمـام الكاظـم  Qيف طريـق مكة ويف
ان اإلمـام قـال لـه...( :اخربك يـا أبا عمارة إين خرجت من منـزيل فأوصيت
إىل ابنـي فلان وأرشكـت معـه بنـي يف الظاهـر وأوصيتـه يف الباطـن فأفردته
وحـده ولـو كان األمـر إيل جلعلتـه يف القاسـم ابنـي حلبـي إيـاه ورأفتـي عليه
ولكـن ذلـك إىل اهلل عـز وجـل جيعلـه حيث يشـاء.)...
وعـن سـليامن اجلعفـري انـه قـال :رأيـت أبـا احلسـن ( Qعندمـا احتضر
العدد ( )60لشهر جمادى األولى سنة 1440هـ

ْم َوقا َب َل ا ْل َغ َض َب ِبال ِ
ْم).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْش َج ُع الن ِ
ْحل ِ
ْج ْه َل ِبا ْل ِعل ِ
َب ال َ
ّاس َم ْن َغل َ

أحـد أوالده) يقـول إلبنـه القاسـم( :قم يا بنـي فاقرأ عنـد رأس أخيـك (والصافـات صفا) حتى
تسـتتمها ،فقـرأ فلما بلـغ ...( :أهـم أشـد خلقـ ّا أم مـن خلقنـا )...قضى الفتى).
فيظهر من هذين اخلربين كثرة عناية وتوجه اإلمام عليه السالم إىل القاسم.
جتدد االعتداء عىل مرقد اإلماميني العسكريني بتفجري املأذنتني الرشيفتني:
يف السـابع والعرشين من شـهر مجـادى األوىل سـنة 1428هـ جتـدد االعتداء عىل مرقـد اإلماميني
العسـكريني( )Qبتفجير املأذنتين الرشيفتين مـن قبـل زمـر الوهابيـة ،ويف وقتها صـدر بيانا من
مكتـب املرجـع األعلى للطائفـة الشـيعية سماحة السـيد السيسـتاين (دام ظلـه) يدين هـذا العمل
اإلجرامـي األثيم جـاء فيه.
واليـوم بحمـد اهلل عـادت تلـك القبـة الناصعـة لتعانـق السـحاب ،والعمـل جـاري بإعـادة بنـاء
املأذنتين املقدسـتني وتذهيبهما.
نسأل اهلل تعاىل أن حيفظ مقدساتنا املقدسة وزوارها بحفظه وأمنه انه سميع جميب.
وهنـاك مناسـبات كثيرة ومهمـة قد تـم ذكرها يف السـنني السـابقة لشـهر مجـادى األوىل فمن أراد
االطلاع فالرياجع.
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َم).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْش َر ُف أَ ْخ ِ
الق ا ْل َك ِ
ريم َك ْث َر ُة َتغا ُفلِه َع ّما َي ْعل ُ

عمار
بن حسان
الطائي
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْق َر ُب ا ْلعِبا ِد إِلَى ا ِ
ْح ِّق َوإِ ْن كا َن َعلْي ِه َوأَ ْع َملُ ُه ْم ِبه َوإِ ْن كا َن في ِه ُك ْر ُههُ).
هلل َتعالى أَ ْق َو ُل ُه ْم ِلل َ

أسمه ونسبه:

عـــار بـــن حســـان بـــن رشيـــح بـــن ســـعد

العــارش مــن املحــرم احلــرام ســنة (  61هـــ ) .
وقـــد نـــال رشف تســـليم اإلمـــام املهـــدي

الطائـــي  ،عـــارص مـــن املعصومـــن  :اإلمـــام

(عجـــل اهلل تعـــاىل فرجـــه) عليـــه يف زيـــارة

والدته:

عـــار بـــن حســـان بـــن رشيـــح الطائـــي.) ..

عــي ،واإلمــام احلســن  ،واإلمــام احلســن (.)K

الناحيـــة املقدســـة بقولـــه  ..( :الســـام عـــى

مل ُت ــدّ د لن ــا املص ــادر تاري ــخ والدت ــه ومكاهن ــا،

إقبـــال االعـــال الســـيد ابـــن طـــاووس:ج ،3ص .79وكذلـــك

األول اهلج ــري.
ّإل أ ّن ــه م ــن أع ــام الق ــرن ّ

يف الزيـــارة الرجبيـــة .

أخباره:

كان م ــن األتب ــاع املخلص ــن يف ال ــوالء  ،وم ــن

الشـــجعان املعروفـــن  ،وكان أبـــوه حســـان ،

مم ّــن صح ــب اإلم ــام عليــ ًا ( ، )Qوقات ــل مع ــه
يف اجلم ــل وصف ــن  ،و ُقت ــل هن ــاك .

مـــن أحفـــاد عـــار عبـــد اهلل بـــن أمحـــد بـــن
عامـــر بـــن ســـليامن بـــن صالـــح بـــن وهـــب

بـــن عـــار هـــذا  ،أحـــد علامئنـــا ورواتنـــا ،
صاحـــب كتـــاب قضايـــا أمـــر املؤمنـــن ()Q

يروهيـــا عـــن أبيـــه  ،عـــن الرضـــا (.)Qالحـــظ
رجـــال النجـــايش :ص.229

وصحـــب عـــار بـــن حســـان اإلمـــام
احلســـن( )Qمـــن ( مكـــة ) إىل ( كربـــاء ) .

شهادته:

استشـــهد (رضـــوان اهلل عليـــه) بـــن يـــدي
اإلم ــام احلس ــن ( )Qيف ( كرب ــاء ) ،يف الي ــوم
25

جمتـمعـنـــا

ّاس َم ْن َغلَ َب ُه هَوا ُه َف َملَ َك ُه ُد ْنيا ُه َف ْأ ْف َس َد ِ
آخ َر َتهُ).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْش َقى الن ِ

ســوء الظــن
احللقة األوىل

التعاليـــم اإلســـامية تـــرى أن الروابـــط
اإلجتامعي ــة يف مرحل ــة التفك ــر جي ــب أن تك ــون
حـــب اخلـــر و املحبـــة و
قائمـــة عـــى أصـــول
ّ
املـــودة و حســـن ال ّظـــن ،بمعنـــى أن املســـلمني
جي ــب أن تك ــون صفح ــة رؤيته ــم ون ّيته ــم ع ــن
إخوهت ــم وأخواهت ــم يف الدي ــن حس ــنة ومجيل ــة،
فيجـــدر باإلنســـان املســـلم أن حيمـــل يف عقلـــه
وذهنـــه صفـــة ســـامة النيـــة والنصيحـــة
ـب وابتغ ــاء الس ــعادة لآلخري ــن و يتجنّ ــب
واحل ـ ّ
التآمـــر والتواطـــؤ ضدهـــم.
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سوء الظن بالناس:
هــو أن يتخ ّيــل اإلنســان ويظ ـ ّن بأفــراد املجتمــع
س ــو ًء م ــن غ ــر أن يص ــدر منه ــم عم ــل ي ــرر
س ــوء الظ ــن هب ــم ،ث ــم بع ــد ذل ــك ير ّت ــب األث ــر
عـــى وساوســـه وأوهامـــه .وهـــذا النـــوع مـــن
إســـاءة الظـــن يعـــد مـــن الصفـــات الرذيلـــة
ومـــن الذنـــوب ،فعـــن أمـــر املؤمنـــن (:)Q
رش اإلثـــم وأقبـــح
(ســـوء الظـــ ّن باملحســـن ّ
الظلـــم) .عيـــون احلكـــم واملواعـــظ:ص.284
ذم سوء الظن يف اإلسالم:
س ــوء الظ ــن يعت ــر م ــن األم ــراض األخالقي ــة

ين).
استِقا َم ُة ِّ
الد ِ
السعا َد ِة ْ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْف َضل َّ

اخلطـــرة .فمـــن غ ّطـــى غبـــار ســـوء ال ّظـــن
صفح ــة قلب ــه الصافي ــة ،ال ي ــرى اآلخري ــن ع ــى
ّ
حـــذر
مجاهلـــم وال يمكنـــه درك الواقـــع ،وقـــد
اإلســـام أتباعـــه مـــن هـــذه الصفـــة حتذيـــر ًا
شـــديد ًا .فقـــد جـــاء يف القـــرآن الكريـــمَ ( :يـــا
ِ
اجتَنِ ُبـــوا كَثِـــر ًا ِمـــ ْن ال َّظـــ ِّن
َأ ُّ َيـــا ا َّلذيـــ َن آ َمنُـــوا ْ
ـــم .)...احلجـــرات.12:
إِ َّن َب ْع َ
ـــض ال َّظـــ ِّن إِ ْث ٌ
كـــا أن النبـــي األكـــرم ( )Oيقـــول ( :إن اهلل
تع ــاىل ح ـ ّـرم م ــن املس ــلم دم ــه ومال ــه وأن يظ ــن
بـــه ظـــن الســـوء ) .بحـــار األنـــوار:ج،72ص.201
وعـــن أمـــر املؤمنـــن ( ( :)Qســـوء ال ّظـــن
بمـــن ال خيـــون مـــن اللـــؤم ).عيـــون احلكـــم
واملواعـــظ :ص.284

آثار سوء الظن:
لســـوء الظـــن تبعـــات مقيتـــة تلـــم باحليـــاة
الفرديـــة واإلجتامعيـــة:
اآلثار الفردية:
أوالً :العزلـــة واالبتعـــاد عـــن النـــاس :احليـــاة
اإلجتامعيــة قائمــة عــى أســاس األنــس واأللفــة
والثق ــة املتبادل ــة ب ــن الب ــر ،ف ــإذا ظ ــن الن ــاس
بغريهـــم ســـو ًء تـــزول الثقـــة املتبادلـــة وحيـــل
النفـــور واإلبتعـــاد عـــن النـــاس حمـــل األنـــس
واأللف ــة و يف ـ ّـر الش ــخص امل ــيء بالظــ ّن م ــن
اآلخريـــن و يبتعـــد عنهـــم ويصبـــح وحيـــد ًا.
عـــن اإلمـــام عـــي (( :)Qمـــن مل ُيســـن
ظنّـــه اســـتوحش مـــن كل أحـــد) .عيـــون احلكـــم
املواعـــظ:ص.465

ثانيــ ًا :فس ــاد العب ــادة :س ــوء الظ ــن باآلخري ــن
و ترتيـــب األثـــر عـــى ذلـــك ،يفســـد عبـــادة
اإلنســـان ويتحفـــه بحمـــل ثقيـــل مـــن
الذنـــوب .عـــن اإلمـــام عـــي (( :)Qإيـــاك أن
ُت ــيء ال ّظــ ّن ف ـ ّ
ـإن س ــوء ال ّظــ ّن ُيفس ــد العب ــادة
ويع ّ
ظـــم الـــوزر) .عيـــون احلكـــم واملواعـــظ:ص.99

فاإلنســـان عندمـــا يـــيء ال ّظـــ ّن باآلخريـــن،
يق ــي بحقه ــم قض ــا ًء باطــ ً
ا ويتبع ــه ال ــكالم
البـــذيء ضدّ هـــم وإســـتغابتهم واعتبـــار نفســـه
أفضـــل منهـــم .وأخـــر ًا تكـــون نتيجـــة هـــذه
األعـــال ،اخلـــوا َء وفســـا َد العبـــادة.
اآلثار اإلجتامعية:
أوالً :انعـــدام الثقـــة املتبادلـــة :ســـوء الظـــن،
ويلوثه ــا ويذه ــب بأم ــن
ُيزي ــل الثق ــة اجلامعي ــة ّ
املجتم ــع بحي ــث ال تبق ــى ثق ــة وإطمئن ــان ب ــن
أفـــراده ،فأفـــراد املجتمـــع ٌّ
كل ينظـــر إىل اآلخـــر
ويفـــر منـــه.
بعـــن اخليانـــة
ّ
وق ــد رص ــد أم ــر املؤمن ــن ( )Qه ــذه الظاه ــرة
(رش النّ ــاس م ــن ال
فح ــذر منه ــا حين ــا ق ــالّ :
ٍ
يثـــق
بأحـــد لســـوء ظنّـــه ،وال يثـــق بـــه أحـــدٌ
لســـوء فعلـــه) .عيـــون احلكـــم واملواعـــظ :ص.295
ثانيـــ ًا :فســـاد األعـــال وتشـــجيع اآلخريـــن
ـر :م ــن آث ــار س ــوء الظ ــن ه ــو ج ـ ّـر
ع ــى ال ـ ّ
األعـــال الصاحلـــة نحـــو الفســـاد؛ ألن ســـوء
الظـــ ّن يـــؤدي إىل انعـــدام الثقـــة ،االمـــر الـــذي
يـــؤدي إىل صـــدور ردود فعـــل معاكســـة مـــن
اآلخري ــن بحي ــث يقوم ــوا بترصف ــات متصنّع ــة
جتـــر إىل اإلخـــال
 ألجـــل جلـــب الثقـــة -ّ
بأعـــال اآلخريـــن أو بإجيـــاد املشـــاكل وتعقيـــد
األمـــور بـــدل األفعـــال التـــي تنطلـــق مـــن
دواعـــي الشـــفقة واحلـــب لآلخريـــن .عـــن
أمـــر املؤمنـــن (( :)Qســـوء الظـــ ّن ُيفســـد
األمـــور ويبعـــث عـــى الـــرور) .عيـــون احلكـــم
واملواعـــظ :ص.283
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ُوب غ ًّ
ْح ُسودِ).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ َش ُّد ا ْل ُقل ِ
ْب ال َ
ِل َقل ُ

إن زوجـة زكر ّيـا(ُ )Q
وأم مريـم كانتـا ُأختين ،وكانتا عاقريـن ،وعندما رزقـت ُأ ّم مريـم بلطف من
ّ
ذرية صاحلة
اهلل الذريـة الصاحلـة ،ورأى زكر ّيـا ( )Qخصائصهـا العجيبـة ،متنّى أن يـرزق هو أيضـ ًا ّ
وطاهـرة وتق ّيـة مثـل مريـم ،بحيـث تكون آيـة عىل عظمـة اهلل وتوحيـده ،وعلى الرغم من كرب سـن
حب اهلل ومشـاهدة
زكر ّيـا( )Qوزوجتـه ،و ُبعدمهـا مـن الناحيـة الطبيع ّيـة عن أن يرزقـا طفالًّ ،
فـإن ّ
الفواكـه الطريـة يف غير وقتهـا يف حمـراب عبـادة مريـم ،أترعـا قلبـه أم ً
لا بإمـكان حصولـه يف فصل
ِ
يتضرع إىل اهلل (َ ...ق َ
ـن َلدُ ن َ
ْك ُذ ِّر َّيـ ًة َط ِّي َب ًة
شـيخوخته على ثمـرة األُ ّبوة ،لذلـك راح
ب ِل م ْ
ـال َر ِّب َه ْ
ّ
ِ
ِ
إِن َ
يع الدُّ َعاء) .آل عمـران.38 :
َّـك َسـم ُ
بشارة والدة حييى(:)Q
ِ
ِ
ِ
ِ
لي ف ا ْل ْح َـر ِ
ِ
ـو َقائ ٌم ُي َص ِّ
اب .)..آل
مل
يمـض وقـت حتّـى أجـاب اهلل دعـاء زكر ّياَ (.فنَا َدتْـ ُه ا َْلالئكَـ ُة َو ُه َ
عمـران.39:

النيب زكريا والنيب حييى ()L

إن اهلل ّ
يبشك بمولود اسـمه حييـى بل إنه
وفيما كان يعبـد اهلل يف حمرابـه .نادتـه مالئكـة اهلل وقالـت لـه ّ
مل يكتفـوا هبذه البشـارة حتّـى ذكروا للمولـود صفات:
ٍ
ِ
للِ) .آل عمـران.39:
ـن ا ّ
(م َصدِّ قـ ًا بِكَل َمـة ِّم َ
منهـا :سـوف يؤمن باملسـيح ويشـدّ أزره هبـذا اإليمانُ :
أن حييى
و(كلمـة اهلل) هنـا ويف مواضـع ُأخرى مـن القرآن تعني املسـيح ( -)Qوقـد جاء يف التاريـخ ّ
كان يكرب عيسـى سـتة أشـهر ،وكان أول مـن آمن به .وإذا كان قد اشـتهر بني النـاس بالطهر والزهد،
فقـد كان إليامنـه هنـا باملسـيح تأثري كبري على النـاس ،يف توجيههـم وح ّثهم عىل اإليمان به.
(و َسـ ِّيد ًا) ،كـم أنّـه سـيحفظ نفسـه عـن
ومنهـا :سـيكون مـن حيـث العلـم والعمـل قائـد ًا للنـاس َ
بحـب الدنيـا.
التلـوث
الشـهوات اجلاحمـة وعـن
ّ
ّ
ِ
ِ
ً
ني).
الصال َ
(م َن َّ
وأيض ًا من الصفات :أنّه سيكون ( َنب ّيا) وأنّه ِّ
فلما سـمع زكريـا هبـذه البشـارة غـرق فرحـ ًا ورسور ًا ،ومل يمتلـك نفسـه يف إخفـاء تعج ّبـه من ذلك
لام و َقدْ ب َلغَنِـي ا ْلكِب وامـر َأ ِت ع ِ
فقـالَ ( :ق َ
اق ٌـر) ،فأجابه اهلل تعـاىل( :ك ََذلِ َ
ك
َّـى َيك ُ
ُـون ِل ُغ َ ٌ َ َ
َ َُ َ ْ َ َ
ـال َر ِّب َأن َ
اللُّ َي ْف َع ُ
ـل َمـا َي َشـاء) .آل عمـران ،40:ملـا سـمع زكريـا هـذا اجلـواب املوجـز الـذي يشير إىل نفـوذ
إرادتـه تعـاىل ومشـيئته ،قنـع بذلك.
آية عىل والدة حييى(:)Q
إن إظهار دهشـته وكذلـك طلب عالمة
هنـا يطلـب زكر ّيـا مـن اهلل إمارة عىل بشـارته بمجيء حييـىّ .
ِ
وأن ذلك الوعد قـد توكّد بقوله( :ك ََذل َ
ك اللُّ َي ْف َع ُل
خاصة ّ
مـن اهلل ،ال يعنيـان أبد ًا أنّه ال يثق بوعد اهللّ ،
ً
ً
يتحـول إيامنه هبـذا إيامنا شـهوديا ،كان يريـد أن يمتلئ قلبه
َمـا َي َشـاء) ،إنَّما كان يريد زكر ّيـا( )Qأن
ّ
احلس.
الشـهود
عن
الناشـئني
واهلدوء
القلب
اطمئنان
عن
يبحث
باالطمئنـان ،كام كان إبراهيم ()Q
ّ
َ
(...آ َي ًة َق َال آ َيت َ
َّاس َث َ
ال َث َة أ َّيا ٍم إِالَّ َر ْمزًا .)...آل عمران.41 :
ُك َأالَّ ُت َك ِّل َم الن َ
أن لسـانه ّ
كف عـن الكالم مـدّ ة ثالثة أ ّيام
وعين له عالمة ،وهي ّ
أجـاب اهلل طلـب زكر ّيـا هـذا أيض ًاَّ ،
أي نقـص طبيعـي ،فلم يكن قـادر ًا على املحادثة العاديـة ،ولكن لسـانه كان ينطلـق إذا ما رشع
بغير ّ
يسـ ّبح اهلل ويذكـره ،هـذه احلالـة العجيبـة كانت عالمة على قدرة اهلل على ّ
كل يشء ،فـاهلل القادر عىل
فـك جلـام اللسـان عند املبـارشة بذكره ،قـادر عىل أن ّ
ّ
يفـك عقم رحـم امرأة فيخـرج منه ولـد ًا مؤمن ًا
هـو مظهـر ذكـر اهلل ،وهكذا تتّضـح العالقة بني هـذه العالمة ومـا كان يريـده زكر ّيا (.)Q
أن إحلاح زكر ّيـا عىل طلب
ويف الوقـت نفسـه يمكـن أن حتمـل هذه العالمـة معنى آخـر ط ّياهتا ،وهـو ّ
قـرر له
لذلك
األوىل).
(تـرك
العالمـة واآليـة وإن مل يكـن أمـر ًا حمرمـ ًا وال مكروهـ ًا -كان مـن نـوع
ّ
عالمـة ،إضافـة إىل مـا فيهـا من بيـان لقـدرة اهلل ،طافحة باإلشـارة إىل تركـه لألوىل.
النبـوة ومهـا صغيران ،ويف
وهـب اهلل لـه ولـد ًا شـبيه ًا بعيسـى بـن مريـم يف كثير مـن الصفـات :يف
ّ
معنـى اسـميهام (عيسـى( )Qوحييـى( )Qكالمهـا بمعنـى البقـاء ح ّيـ ًا) ،ويف حتيـة وسلام اهلل عليهام
يف املراحـل الثلاث :الـوالدة ،واملـوت ،واحلشر وجهـات أخـرى .مقتبس كتـاب قصـص األنبيـاء بترصف.
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قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْف َض ُل ا ْل َم ْع ِر َف ِة َم ْع ِر َف ُة ْ ِ

قليل ما هم
يقـــول أحـــد املؤمنـــن :لقـــد كنـــت أؤمـــن بوجـــود التقـــوى كنظريـــة يف بطـــون الكتـــب فقـــط،
وكن ــت أنك ــر وجوده ــا ع ــى صعي ــد الواق ــع العم ــي فـ ــي ه ــذا الزم ــن ال ــرديء ،ال ــذي طغ ــت
عـــى النـــاس فيـــه مظاهـــر املـــادة واملنكـــر والفســـاد ،واعتـــادت فيـــه بطوهنـــم وأنظارهـــم عـــى
احلـــرام ومشـــاهده .
كان هــذا هــو اعتقــادي ،إىل أن ق ّيــض يل أن عــارشت رجلـــن اثنـــن بــدّ ال تفكــري ،وق َّلبــا ذلــك
االعتق ــاد عن ــدي  .أحدمه ــا يف مدين ــة ق ــم املقدس ــة وه ــو الش ــيخ أب ــو القاس ــم ،واآلخـ ــر فـ ــي
مدينـــة النجـــف األرشف وهـــو الســيد مرتــى الكشــمريي.
ثم ذكر املؤمن املذكور بعض أحوال الشيخ أيب القاسم فقال :ذات ليلة ،أرسل
( صمص ــام ) رئي ــس رشط ــة ق ــم كيســ ًا في ــه مبل ــغ كب ــر م ــن امل ــال إىل الش ــيخ ،غ ــر إن الش ــيخ
رف ــض تســ ًّلم املبل ــغ ،وأم ــر ابن ــه أن يعي ــده.
وملـــا أن رأى مـــن ابنـــه املامنعـــة يف رده ،والتعـــذر بأهنـــم يف أمـــس احلاجـــة إىل ذلـــك املـــال ،قـــال
ـن علين ــا ـ ي ــا ولـ ــدي ـ بالعق ــل  .وه ــذا امل ــال ه ــو يف أحس ــن
ل ــه الش ــيخ إن اهلل س ــبحانه ،ق ــد م ـ َّ
وجي ـ ٌ
ـل للقـ ــوم علين ــا  .وأن ــت تعل ــم أهن ــم اليعط ــون ش ــيئ ًا م ــن دون مقاب ــل،
ـن َ
األح ــوال َد ْي ـ ٌ
ولعله ــم يطلب ــون من ــا أش ــياء في ــا بع ــد ،ال جي ــوز لن ــا أن نلبيه ــا هل ــم.
فاقتنع االبن وأعاد األموال إىل مرسلها.
ومم ــا ذك ــر الع ــامل املذك ــور يف ح ــق الش ــيخ إن ــه كان يم ــر ع ــى ب ــاب دار الش ــيخ عب ــد الكري ــم
احلائـــري (مؤســـس احلـــوزة العلميـــة يف قـــم) ويقـــول  ( :إن النظـــر إىل بـــاب داره ثـــواب،
واحلضـــور يف درســـه ثـــواب ) .
ومل يك ــن الش ــيخ أب ــو القاس ــم يت ــرف يف س ــهم اإلم ــام ( ،)Qم ــع م ــا كان علي ــه م ــن ضع ــف
احل ــال ،وضي ــق ذات الي ــد ،إىل درج ــة أن ــه مل يك ــن جي ــد ـ أحيانــ ًا ـ م ــا يأكل ــه ،ك ــا نق ــل أوالده .
تـــدر عليـــه الســـاء برزقهـــا جتـــده ال يدخـــر وســـع ًا فــــي دعــــوة الفقـــراء واملحتاجـــن
وحينـــا
ّ
ليش ــاركوه يف رسائ ــه ونعمت ــه  ..ث ــم يش ــكر اهلل س ــبحانه ع ــى رزق ــه وم ــا أج ــراه م ــن اخل ــر ع ــى
يدي ــه .
يكـــن احرتامـــ ًا فائقـــ ًا وواضحـــ ًا لزوجتـــه الكريمـــة،
وممـــا ذكـــره بعضهـــم يف أحوالـــه إنـــه كان
ّ
ـراء كان يغ ــدق عليه ــا يف
وذلـــ ــك بس ــبب انتس ــاهبا إلــ ــى الرســ ــول العظي ــم ( ،)Oفف ــي ال ـ ّ
العطـــاء ،ويف الـــراء كان يطعـــم نفســـه رغيـــف الشـــعري مـــن أجـــل أن هتنـــأ زوجتـــه برغيـــف
احلنطـــة .
** الش ــيخ عب ــد الكري ــم ب ــن جعف ــر احلائ ــري ،ول ــد يف ي ــزد س ــنة 1276هـ ـ ل ـ ُه ب ــاع طوي ــل يف
ن ــر عل ــوم أه ــل البي ــت ( ،Kأس ــس احل ــوزة العلمي ــة يف ق ــم املقدس ــة ،ت ــوىف س ــنة 1355هـــ،
وت ــرك ع ــدّ ة مؤلف ــات منه ــا درر الفوائ ــد يف االص ــول ،الص ــاة واملواري ــث يف الفق ــه .
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ال ْنسا ِن َن ْف َسهُ).
ْج ْه ِل َج ْه ُل ْ ِ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْع َظ ُم ال َ

فأعتربوا يا أوىل األلباب

يا كسرية الضلع
ذات ي ــوم كان الع ــامل الدين ــي احل ــاج الس ــيد حمم ــد ه ــادي املي ــاين ق ــدس رسه جالس ــا ،فدخ ــل علي ــه
رج ــل وام ــرأة ،ومعه ــا ع ــدد م ــن االوالد ليقول ــوا ل ــه :لق ــد جئن ــا م ــن املاني ــا ونري ــد ان نعتن ــق الدي ــن
االس ــامي ...
فتعـــرض ضلـــع ابنتهـــم اىل الكـــر ،وقـــد عجـــز
وكانـــت القصـــة ان هـــذه العائلـــة تعيـــش يف املانيـــا،
ّ
االطب ــاء ع ــن معاجلته ــا وأعلن ــوا رضورة اج ــراء عملي ــة جراحي ــة هل ــا ب ــا تنط ــوي علي ــه م ــن اخلط ــر،
ولكـــن الفتـــاة رفضـــت اخلضـــوع للعمليـــة ،واكّـــدت اهنـــا عـــى اســـتعداد للمـــوت دون خضوعهـــا
ملباض ــع االطب ــاء ،فنقلوه ــا اىل بيته ــم ال ــذي كان ــت تعم ــل في ــه خادم ــة ايراني ــة تس ــمى (يب يب) .ويف أح ــد
االيـــام جلســـت الفتـــاة االملانيـــة تتحـــدث مـــع خادمتهـــا االيرانيـــة وتقـــول :اننـــي عـــى اســـتعداد الن
ـــم طبيـــب قـــادر عـــى معاجلتـــي ،وقـــد
ادفـــع عرشيـــن مليـــون ليشـــفى ضلعـــي املكســـور ،وال اظـــن َث َّ
اغ ــادر الدني ــا وان ــا ع ــى ه ــذه احل ــال م ــن االمل والفش ــل يف املعاجل ــة ،واس ــتغرقت يف الب ــكاء  ...فحزن ــت
اخلادمـــة حلاهلـــا،
وقالت هلا بحنان :انني اعرف طبيبة قادرة عىل معاجلتك،
فقالت هلا :انني مستعدة لتقديم هذه العرشين مليون هلا
فقال ــت يب يب :دع ــي امل ــال ل ـ ِ
ـك ،واعلم ــي بأنن ــي س ــيدة علوي ــة ،وج ــديت فاطم ــة الزه ــراء ( )Pوه ــي
ِ
اردت الشـــفاء لضلعـــك ،فقـــويل بعـــن دامعـــة( :يـــا فاطمـــة يـــا كســـرة
كســـرة الضلـــع كذلـــك ،فـــاذا
الضل ــع)
فامتثل ــت الفت ــاة االملاني ــة بقل ــب متوج ــع يمل ــؤه االم ــل ،وبع ــن دامع ــة ،وب ــدأت تك ـ ّـرر العب ــارة الت ــي
اوص ــت هب ــا اخلادم ــة اإليراني ــة ،واخ ــذت تُكث ــر م ــن التوس ــل ،وذرف الدم ــوع ،وكان هل ــذا املنظ ــر احلزي ــن
أث ــر كب ــر ع ــى قل ــب اخلادم ــة االيراني ــة وراح ــت تق ــول :ي ــا فاطم ــة الزه ــراء! لق ــد جئ ــت بمريض ــة
املاني ــة اىل باب ـ ِ
ـك ،ث ــم ان وال ــد الفت ــاة ب ــدأ بالب ــكاء والنحي ــب بع ــد ان س ــمع توس ــات ابنت ــه واخلادم ــة
وق ــال :ي ــا فاطم ــة! ي ــا مكس ــورة الضل ــع ،ورشع الثالث ــة ين ــادون باس ــم الصديق ــة الزه ــراء ( )Pبقل ــب
حزي ــن متوج ــع ع ــى أم ــل االس ــتجابة..
ويف املنـــام شـــاهدت الفتـــاة أنـــه قـــد جـــاءت ســـيدة تبـــدو عليهـــا ســـيامء الرمحـــة والعـــزة والوقـــار،
واخـــذت متســـح بكفهـــا عـــى ضلـــع الفتـــاة االملانيـــة الصغـــرة وتقـــول :ستشـــفني ...وهنـــاك نالـــت
الفتـــاة شـــفاءها عـــى ســـيدة نســـاء العاملـــن (عليهـــا الســـام).
فسالتها من تكون؟ فأجابتها السيدة الرحيمة :انا فاطمة الكسرية الضلع
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