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والدة
فاطمةP
عن املفضـــل بن عمر ،قـــال :قلت أليب
عبد اهلل الصـــادق ( :)Qكيف كان والدة

فاطمـــة ()P؟ فقال( :نعـــم ،إن خدجية
(ّ )Pملا تـــزوج هبا رســـول اهلل ()O
هجرهتا نســـو ُة مكة ،فكُـــ َّن ال يدخل َن
عليها ،وال ُيســـ ِّلم َن عليهـــا ،وال يرتك َن

فاستوحشـــت
امـــرأ ًة تدخـــل عليها،
ْ
خدجيـــة ( )Pلذلـــك ،وكان جزعهـــا
وغمها حـــذرا عليه (.)O

فلام محلت بفاطمة كانـــت (ُ )Pتدِّ ثها

ُصبها ،وكانـــت تكتم
مـــن بطنهـــا وت ِّ

ذلك مـــن رســـول اهلل ( ،)Oفدخل

رســـول اهلل ( )Oيوما فســـمع خدجية
ُتـــدِّ ُ
ث فاطمـــة ( ،)Pفقال هلـــا :يا

خدجية ،مـــن حتدثني؟ قالـــت :اجلنني
الذي يف بطنـــي ُيدِّ ثني و ُيؤنســـني.

قال :يا خدجيـــة ،هذا جربئيـــل ُيربين
بـــرين] أهنا أنثـــى ،وأهنا النســـلة
[ ُي ِّ
الطاهرة امليمونـــة ،وأن اهلل تبارك وتعاىل

ســـيجعل نســـي منها ،وســـيجعل من
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نســـلها أئمة ،وجيعلهـــم خلفاءه يف أرضـــه بعد انقضـــاء وحيه.

هت إىل نســـاء قريش
فوج ْ
فلـــم تزل خدجيـــة ( )Pعىل ذلـــك إىل أن حرضت والدهتـــاَّ ،
ِ
النســـاء ،فأرســـلن إليهاِ :
أنت
لتلـــن منِّي ما تيل النســـا ُء من
تعالني
وبنـــي هاشـــم :أن
َ
َ
َ
ِ
وتزوجت حممدا يتيـــم أيب طالب فقريا ال مال له ،فلســـنا نجئ
عصيتنـــا ،ومل تقبيل قولنـــا،
ِ
أمرك شـــيئا.
وال نيل من

ـــمر طوال،
فاغتم ْت خدجيـــة ( )Pلذلك ،فبينا هي كذلك ،إذ دخل عليها أربع نســـوة ُس ْ
َّ

فقالت إحداهـــن :ال حتزين يا
ففزعـــت منه َّن ملا رأهتـــ َّن،
كأهن َّن من نســـاء بني هاشـــم،
ْ
ْ
ِ
ربك ِ
ـــل ِ
خدجيـــة فإنا ُر ُس ُ
أخواتك ،أنا ســـارة ،وهذه آســـية بنت مزاحم،
إليك ،ونحـــن
ِ
رفيقتـــك يف اجلنة ،وهـــذه مريم بنت عمـــران ،وهذه كلثوم [كلثم]أخت موســـى
وهي
إليك لنـــي ِ
بـــن عمران ،بعثنـــا اهلل ِ
فجلســـت واحدة
منك ما تيل النســـاء من النســـاء،
ْ

فوضعت
عن يمينهـــا ،وأخرى عن يســـارها ،والثالثة بني يدهيـــا ،والرابعة مـــن خلفها،
ْ
النـــور حتى دخل
ســـقطت إىل األرض أرشق منها
فاطمـــة ( )Pطاهـــر ًة مطهرةً ،فلـــا
ْ
ُ
موضع إال أرشق فيـــه ذلك النور.
يبـــق يف رشق األرض وال غرهبا
بيوتات مكـــة ،ومل
َ
ٌ

عرش من احلـــور العني كل واحـــدة منه َّن معها طســـت من اجلنـــة ،وإبريق من
ودخـــل ٌ
فغســـلتها
اجلنـــة ،ويف اإلبريق مـــاء من الكوثـــر ،فتناولتها املرأة التـــي كانت بني يدهياَّ ،

بـــاء الكوثر،
وأخرجـــت خرقتني بيضاوين أشـــد بياضا مـــن اللبن وأطيـــب رحيا من
ْ
فنطقت
املســـك والعنرب ،فل َّفتهـــا بواحدة ،وقنَّعتهـــا بالثانية ،ثم اســـتنطقتها
ْ

فاطمـــة ( )Pبالشـــهادتني ،وقالت :أشـــهد أن ال إله إال اهلل ،وأن أيب رســـول اهلل ســـيد
مت عليه َّن،
األنبيـــاء ،وأن بعـــي ســـيد األوصياء ،وولدي ســـادة األســـباط ،ثم ســـ َّل ْ

وتبـــارشت احلور العني،
وســـم ْت كل واحدة منه َّن باســـمها ،وأقبل َن يضحكـــ َن إليها،
ْ
َّ
وبش ُ
أهل الســـاء بعضهم بعضـــا بوالدة فاطمـــة ( ،)Pوحدث يف الســـاء نور زاهر مل
َّ

تـــره املالئكة قبل ذلك ،وقالت النســـوة :خذهيا يا خدجيـــة طاهر ًة مطهر ًة زكيـــ ًة ميمون ًة،
َ
فـــدر عليها ،فكانت
بـــورك فيها ويف نســـلها ،فتناولتها فرحة مســـتبرشة ،وألقمتها ثدهيا،
َّ

فاطمـــة ( )Pتنمـــي يف اليوم كام ينمـــي الصبي يف الشـــهر ،وتنمي يف الشـــهر كام ينمي

الصبي يف الســـنة).

األمايل ،الشـــيخ الصدوق :ص692-690
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وقفـة فقهـية

الد ْنيا).
ِب ا ْل َو َل ُه ِب ُّ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َظ ُم ا ْل َمصائ ِ

أجزاء الصالة
وواجباتها
السجــــــــود

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

ذكرنا يف األعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عىل
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية،
وتكبيرة اإلحـرام ،والقيـام ،والقـراءة ،والركوع،
والسـجود ،ويف هـذا العدد سـوف نكمـل الكالم
عـن السـجود ضمن األسـئلة التالية:
سجود من كان بجبهته دمل أو نحوه:
السـؤال :كيـف يسـجد مـن كان بجبهتـه دمـل أو
نحو ه ؟
اجلـواب :إذا كان بجبهتـه دمـل أو نحـوه ممـا ال
يتمكـن مـن وضعـه على األرض ولـو مـن غير
اعتماد لتعـذر أو تعرس أو تضرر ،فإن مل يسـتغرق
اجلبهـة سـجد على املوضع السـليم ولو بـأن حيفر
حفرية ليقع السـليم على األرض ،وإن اسـتغرقها
وضـع شـيئ ًا مـن وجهـه على األرض ،واألحوط
6
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لزومـ ًا تقديـم الذقـن على اجلبينين  -أي طـريف
اجلبهـة باملعنـى األعـم  -وتقديمهام على غريمها من
أجـزاء الوجـه ،فـإن مل يتمكـن مـن وضـع يشء من
الوجـه ولـو بعلاج أومـأ برأسـه أو بعينيه.
السـؤال :كيـف يسـجد َمـن توجـد جبيرة على كل
جبهته ؟
اجلـواب :يضـع ذقنـه عىل مـا يصـح السـجود عليه
فـإن مل يمكـن فأحـد اجلنبيين فـان مل يمكـن فـأي
موضـع مـن الوجه كاخلد فـان مل يمكن أومأ برأسـه.
نسيان السجود:
السؤال :ما هو حكم نسيان السجود؟
اجلـواب :إذا نسي السـجدتني فـإن تذكـر قبـل
الدخـول يف الركـوع وجـب العود إليهما ،وإن تذكر
بعـد الدخول يف الركـوع أعاد الصلاة عىل األحوط
لزومـ ًا ،وإن كان املنسي سـجدة واحدة رجـع وأتى
هبـا إن تذكر قبـل الركوع ،وإن تذكـر بعدما دخل يف
الركـوع مضى وقضاهـا بعد السلام.
مستحبات السجود:
السؤال :ما هي مستحبات السجود؟
اجلـواب :يسـتحب يف السـجود مجلـة مـن األمـور،
منها :
 -1التكبري ورفع اليدين حاله عند االنتصاب
حال االنتصاب بعد الركوع.
 -2والسبق باليدين إىل األرض.
 -3واستيعاب اجلبهة يف السجود عليها.
 -4واإلرغام باألنف ،ووضعه عىل االرض.
 -5وبسـط اليديـن مضمومتـي األصابـع حتـى
اإلهبـام حـذاء األذنين متوجهـ ًا هبما إىل القبلـة،
 -6وشغل النظر إىل طرف األنف حال السجود.
 -7والدعـاء قبـل الشروع يف الذكر فيقـول( :اللهم
لـك سـجدت ،وبـك آمنـت ،ولـك أسـلمت،
وعليـك توكلـت ،وأنـت ريب سـجد وجهـي للـذي

ْح َر ُج أَ ْق َر ُب ما َي ُكو ُن ا ْل َف َر ُج).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْض َي ُق ما َي ُكو ُن ال َ

خلقه ،وشـق سـمعه وبصره احلمـد هلل رب العاملني
تبـارك اهلل أحسـن اخلالقين)
 -9وتكرار الذكر ،واخلتم عىل الوتر.
 -10واختيـار التسـبيح والكبرى منـه وتثليثهـا،
واألفضـل ختميسـها ،واألفضـل تسـبيعها.
 -11وأن يسجد عىل األرض بل الرتاب.
 -12ومسـاواة موضـع اجلبهـة للموقـف متامـ ًا ،بل
مسـاواة مجيـع املسـاجد هلام.
 -13والدعـاء يف السـجود بما يريـد مـن حوائـج
الدنيـا واآلخـرة ،خصوص ًا الـرزق فيقـول( :يا خري
املسـؤولني ،ويا خير املعطين ارزقنـي وارزق عيايل
مـن فضلـك ،فإنـك ذو الفضـل العظيـم).
 -14والتـورك يف اجللوس بني السـجدتني وبعدمها،
بـأن جيلـس عىل فخـذه اليسرى ،جاع ً
ال ظهـر قدمه
اليمنـى عىل باطـن اليرسى.
 -15وأن يقـول يف اجللـوس بين السـجدتني:
(أسـتغفر اهلل ريب وأتـوب إليـه).
 -16وأن يكبر بعـد الرفـع مـن السـجدة األوىل
كبر للسـجدة الثانية وهو
بعـد اجللوس مطمئنـ ًاَ ،و ُي ّ
جالـس ،ويكبر بعـد الرفـع مـن الثانيـة كذلك.
 -17ويرفع اليدين حال التكبريات.
 -18ووضـع اليديـن عىل الفخذين حـال اجللوس،
اليمنـى عىل اليمنـى ،واليرسى على اليرسى.
 -19والتجـايف حـال السـجود عـن األرض ،بـأن
يرفـع مرفقيـه عـن األرض.
 -20والتجنـح بمعنـى أن يباعـد بين عضديـه عن
جنبيـه ويديـه عـن بدنـه ،جاع ً
لا يديـه كاجلناحني.
 -21وأن يصيل عىل النبي وآله يف السجدتني.
 -22وأن يقوم رافع ًا ركبتيه قبل يديه.
 -23وأن يقـول بين السـجدتني( :اللهـم اغفـر يل،
وارمحنـي ،وأجـرين ،وادفـع عنـي ،إين ملـا أنزلت إ ّيل
مـن خير فقير ،تبـارك اهلل رب العاملني).

 -24وأن يقـول عند النهوض( :بحـول اهلل وقوته أقوم
وأقعـد وأركـع وأسـجد) أو (بحولـك وقوتـك أقـوم
وأقعـد) أو (اللهـم بحولـك وقوتـك أقـوم وأقعـد)،
ويضـم إليـه (وأركع وأسـجد).
 -25وأن يبسـط يديـه على األرض ،معتمـد ًا عليهـا
للنهـوض.
 -26وأن يطيـل السـجود ويكثـر فيـه مـن الذكـر،
والتسـبيح.
 -27ويبارش األرض بكفيه ،وزيادة متكني اجلبهة.
 -28ويسـتحب للمـرأة وضـع اليديـن بعـد الركبتين
عنـد اهلـوي للسـجود وعـدم جتافيهما بـل تفـرش
ذراعيهـا ،وتلصـق بطنهـا بـاألرض ،وتضـم أعضاءها
وال ترفـع عجيزهتـا حـال النهـوض للقيـام بـل تنهض
معتدلـة.
مكروهات السجود:
السؤال :ما هي مكروهات السجود؟
اجلواب :يكره يف السجود مجلة من األمور ،منها:
 -1اإلقعـاء يف اجللـوس بين السـجدتني بـل بعدمهـا
أيضـ ًا وهـو أن يعتمـد بصـدر قدميـه على األرض
وجيلـس على عقبيـه.
 -2ويكـره أيضـا نفخ موضـع السـجود إذا مل يتولد منه
حرفـان وإال مل جيز.
 -3وأن ال يرفع بيديه عن األرض بني السجدتني.
 -4وأن يقرأ القرآن يف السجود.
السـؤال :هـل صحيـح أنـه ال جيـوز مالمسـة األنـف
للأرض عنـد السـجود وبالتـايل مـن األفضـل وضـع
تربتين لتجنـب مالمسـة األنـف للأرض حيـث ان
األنـف ال يعتبر مـن مواضـع السـجود؟
اجلـواب :األفضـل أن يرغـم األنـف حـال السـجود
بـاألرض أو مـا يصـح السـجود عليـه.
السؤال :هل جيوز غلق العني يف السجود أم ال؟
اجلواب :جيوز.
7

تفسـري القـرآن

ِي َعلى َن ْف ِسه).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْق َوى الن ِ
ّاس َم ْن َقو َ

السال ُم يف
َّ
ِّ
ظل اإلسالم

ِ
السـ ْل ِم
قـال تعاىلَ ( :يـا َأ ُّ َيا ا َّلذيـ َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا ِف ِّ
ِ
الشـي َط ِ
ان إِنَّـ ُه َلك ُْم عَدُ ٌّو
كَا َّفـ ًة َوال َتتَّبِ ُعـوا ُخ ُط َوات َّ ْ
ِ
ينَ ،فـإِ ْن َز َل ْلت ِ
َات
ُـم ا ْل َب ِّين ُ
ُمبِ ٌ
ُـم مـ ْن َب ْعـد َمـا َجا َء ْتك ْ
ْ
َفا ْع َلمـوا َأ َّن اهللَ َع ِز ٌ ِ
يم) .البقـرة209-208 :
يـز َحك ٌ
ُ
8
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السالم العاملي يف ظل اإلسالم:
تدعـو هـذه اآليات الكريمـة كل املؤمنني إىل السـلم
والصلـح وتقولَ (:يـا َأ ُّ َيـا ا َّل ِذيـ َن آ َمنُـوا ا ْد ُخ ُلـوا ِف
السـ ْل ِم كَا َّف ًة).
ِّ
(سـلم) و(سلام) يف اللغـة :بمعنـى الصلـح
واهلـدوء والسـكينة ،وذهـب البعـض إىل تفسيرها
بمعنـى الطاعـة ،فتدعـوا هـذه اآليـة الكريمـة مجيع
املؤمنين إىل الصلـح والسلام والتسـليم إىل أوامـر
اهلل تعـاىل ،ويسـتفاد مـن مفهـوم هـذه اآليـة أن
السلام ال يتحقـق إال يف ظـل اإليمان ،وأن املعايير
واملفاهيـم األرضيـة واملاديـة غير قادرة على إطفاء
نـار احلـروب يف الدنيـا؛ ألن عـامل املـادة والتعلق به
مصـدر مجيع االضطرابـات والنزاعـات دائ ًام ،فلوال
القـوة املعنويـة لإليامن لـكان الصلح مسـتحيال ،بل
يمكـن القـول أن دعوة اآليـة العامة جلميـع املؤمنني
بـدون اسـتثناء مـن حيـث اللغـة والعنصر والثروة
واإلقليـم والطبقـة االجتامعية إىل الصلح ،والسلام
يسـتفاد منها أن تشـكيل احلكومـة العامليـة الواحدة
يف ظـل اإليامن باهلل تعـاىل والعيش يف جمتمع يسـوده
الصلـح ممكـن يف إطـار الدولـة العاملية .
فأنـه مـن واضـح أن األطـر املاديـة األرضيـة (مـن
اللغـة والعنصر و  ). . .هـي عوامـل تفرقـة بين
أفـراد البشر وبحاجـة إىل حلقـة اتصـال حمكمـة
تربـط بين قلـوب النـاس ،وهـذه احللقـة ليسـت
سـوى اإليمان بـاهلل تعـاىل الـذي يتجـاوز كل
االختالفـات ،اإليمان بـاهلل وإتبـاع أمره هـو النقطة
واملحـور لوحـدة املجتمـع اإلنسـاين ،ورمـز ارتباط
األقـوام والشـعوب ،ويمكن رؤية ذلـك من خالل
مناسـك احلـج الذي يعتبر نموذجـ ًا بـارزا إىل احتاد
األقـوام البرشيـة بمختلـف ألواهنـا ،وقومياهتـا،
ولغاهتـا ،وأقاليمهـا اجلغرافيـة وأمثـال ذلـك حيث
يشتركون يف املراسـم العباديـة الروحانيـة يف منتهى
الصلـح والصفـاء ،وبمقايسـة رسيعـة بين هـذه

ْفاج َر ُة).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْس َر ُع َشي ٍء ُع ُقو َب ًة ا ْل َي ُ
مين ال ِ

املفاهيـم واألنظمـة احلاكمـة على الـدول الفاقـدة
لإليمان بـاهلل تعـاىل ،وكيـف أن النـاس يفتقـدون فيها
إىل األمـان النفسي واملـايل وخيافـون على أعراضهـم
ونواميسـهم يتضـح لنـا التفـاوت بين املجتمعـات
املؤمنـة وغير املؤمنـة مـن حيـث الصلـح واألمـان
والسلام والطمأنينـة.
وحيتمـل أيضا يف تفسير اآليـة أن بعض أهـل الكتاب
(اليهـود والنصـارى) عندمـا يعتنقون اإلسلام يبقون
أوفيـاء لبعـض عقائدهـم وتقاليدهـم السـابقة ،وهلذا
تأمـر اآليـة الرشيفـة أن يعتنقـوا اإلسلام بكافـة
وجودهـم وخيضعـوا ويسـ ّلموا جلميـع أحكامـه
وترشيعاتـه.
اياكم وستدراج الشيطان:
ِ
الشـي َطانِ
ـوات َّ ْ
(وال َتتَّبِ ُعـوا ُخ ُط َ
ثـم تضيـف اآليـةَ :
ين) ،وهـي تشير إىل أن كثير مـن
ُـم عَـدُ ٌّو ُمبِ ٌ
إِنَّـ ُه َلك ْ
االنحرافـات ووسـاوس الشـيطان حتـدث بصـورة
سـميها القـرآن
تدرجييـة على شـكل مراحـل حيـث ُي ّ
(خطـوات الشـيطان).
(خطـوات) مجـع  -خطـوة  -وهنـا تكـررت هـذه
احلقيقـة مـن أن االنحـراف عـن الصلـح والعدالـة،
والتسـليم إلرادة األعـداء ودوافـع العـداوة واحلـرب
وسـفك الدمـاء يبـدأ مـن مراحـل بسـيطة وينتهـي
بمراتـب حـادة وخطـرة كما يف املثـل العـريب املعروف
(إن بـدو القتـال اللطـام).
فتـارة تصـدر مـن اإلنسـان حركـة بسـيطة عـن عداء
وحقـد وتـؤدي إىل احلـرب والدمـار ،وهلـذا ختاطـب
اآليـة املؤمنين أن يلتفتـوا إىل نقطـة البدايـة كـي ال
تـؤدي رشارات الشر األوىل الشـتعال لظـى املعـارك
واحلـروب.
وجديـر بالذكـر أن هذا التعبير ورد يف القـرآن الكريم
مخس مـرات ويف غايـات خمتلفة.
وذكـر بعـض املفرسيـن أن (عبـد اهلل بـن سلام)
وأتباعـه الذيـن كانـوا مـن اليهـود وأسـلموا طلبـوا

اإلذن مـن رسـول اهلل ( )Oبقـراءة التـوراة يف
الصلاة والعمـل ببعـض أحكامها ،فنزلـت اآلية
اآلنفـة الذكـر وهنـت هـؤالء عـن إتبـاع خطوات
الشـيطان.
ومـن شـأن النـزول هـذا يتبين أن الشـيطان ينفذ
يف فكـر اإلنسـان وقلبـه خطـوة خطـوة ،فيجـب
التصـدي للخطـوات األوىل لكيلا تصـل إىل
مراحـل خطـرة.
الشيطان أقدم عدو لإلنسان:
ين) ،برهانـا
ُـم عَـدُ ٌّو ُمبِ ٌ
وتتضمـن مجلـة (إِنَّـ ُه َلك ْ
ودليلا ح ّيـ ًا ،حيـث تقـول:إن عـداء الشـيطان
لإلنسـان ليـس بأمـر خفـي مسـترت ،فهـو منـذ
بدايـة خلـق آدم أقسـم أن يبـذل جهـده إلغـواء
مجيـع البشر إال املخلصين الذيـن ال يناهلـم مكـر
الشـيطان ،فمـع هـذا احلـال كيـف يمكـن تغافل
وسوسـة الشـيطان.
جزاء اإلنحراف بعد البيان:
اآليـة التاليـة إنـذار جلميـع املؤمنني حيـث تقول:
( َفـإِ ْن َز َل ْلتُم ِمن بع ِ
َـات َفا ْع َل ُموا
ـد َما َجا َء ْتك ُْم ا ْل َب ِّين ُ
ْ ْ َْ
لل َع ِز ٌ ِ
يـم) فلـو انحرفتـم ورستـم مـع
َأ َّن ا ََّ
يـز َحك ٌ
وسـاوس الشـيطان على خلاف مسـار الصلـح
والسلام فإنكـم ال تسـتطيعون بذلك الفـرار من
العدالـة اإلهلية.
بين ،ومعلوم
املنهـج ّبي ،والطريـق ّبي ،واهلدف ّ
مـن هنـا ال عـذر ملـن يـزل عـن الطريـق ،فلـو
املقصرون ،فاعلمـوا أن اهلل قادر
انحرفتـم فأنتـم
ّ
يفـر مـن عدالتـه.
حكيـم ال يسـتطيع أحـد أن ّ
(بينـات) بمعنـى الدالئـل الواضحة ،وهلـا مفهوم
واسـع يسـتوعب الدالئـل العقلية،وكذلـك مـا
يتضح لإلنسـان عن طريق الوحـي أو املعجزات.
(تفسير األمثل ،مـكارم الشيرازي :ج ،2ص.)79-76
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ْمال ما ُق ِض َي ِب ِه ا ْل َف ْر ُض).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْن َف ُع ال ِ

ُ
على
اإلستقامة َ
َّ
يقة
الطِر ِ
من كتاب الكايف

ُـس ْب ِ
َـره
ـن َي ْع ُق َ
َ -2عـ ْن ُيون َ
ـوب َع َّمـ ْن َذك َ
َعـ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
ـر ِ Qف َق ْولِـه َت َع َ
ـال ( :و َأ ْن
ِ
َل ِ
اسـتَقا ُموا َع َ
ناه ْم مـا ًء
لى ال َّط ِري َقـة ألَ ْسـ َق ْي ُ
ـو ْ
ِ
َغدَ قـ ًا)َ .ق َ
اسـ َت َقا ُموا َع َ
لى َو َل َي ِة
ـالَ ( :ي ْعني َل ِو ْ
ير ا ُْلؤ ِمنِين واألَو ِصي ِ
ِ
لي ْب ِ
ـن َأ ِب َطالِ ٍ
اء
َ
ب َأ ِم ِ ْ
ْ َ
َع ِّ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـم ِف َأ ْم ِره ْ
مـ ْن ُو ْلـده ( )Kو َقبِ ُلـوا َطا َعت َُه ْ
َاه ْم َمـا ًء َغدَ ق ًا َي ُق ُ
ش ْبنَا
ـم ألَ ْسـ َق ْين ُ
ونْ ِي ِه ْ
َ
ـول ألَ ْ َ
اإليما ُن بِو َليةِ
ِ
ـم ِ
يما َن وال َّط ِري َقـ ُة ه َي ِ َ َ َ
اإل َ
وب ُ
ُق ُل َ ُ
ع ِلي واألَو ِصي ِ
ـاء).
ْ َ
َ ٍّ

الرشح :
ِ
(و َأ ْن َل ِ
اسـتَقا ُموا َع َ
ناه ْم
لى ال َّط ِري َقة ألَ ْسـ َق ْي ُ
ـو ْ
مـا ًء َغدَ قـ ًا) ،أن خمففـة مـن الثقيلـة ،واملـراد

بالطريقة طريقة اإلسلام ،واالسـتقامة عليها
لزومهـا والثبـات عىل مـا تقتضيه مـن اإليامن

بـاهلل وآياته.

واملـاء الغـدق الكثري منه ،وال يبعد أن يسـتفاد

مـن السـياق أن قوله( :ألسـقيناهم ماء غدقا)
َم َث ٌـل أريـد بـه التوسـعة يف الـرزق ،ويؤيـده

قولـه بعـده( :لنفتنهـم فيه).

واملعنـى :وأنه لـو اسـتقاموا أي اجلن واإلنس
عىل طريقـة اإلسلام لرزقهم اهلل رزقـ ًا كثري ًا،
فاآليـة يف معنـى قولـه( :ولـو أن أهـل القرى

ِ
ـد ب ِن مس ِ
ـل ٍم َق َال َس َ
َ -1عـ ْن َأ ِب َأ ُّي َ
ـوب َعـ ْن ُم َ َّم ْ ُ ْ
ـأ ْل ُت آمنـوا واتقـوا لفتحنـا عليهـم بـركات مـن
ِ
ِ
وج َّـل( :ا َّلذي َ
ـو ِل اهلل َع َّـز َ
َأ َبـا َع ْبـد اهلل (َ - )Qعـ ْن َق ْ
ن السماء واألرض) األعـراف.96 :
ِ
قا ُلـوا َر ُّبنَا اهلل ُث َّم ْ
اسـتَقا ُموا)َ ،ف َق َال َأ ُبـو َع ْبد اهلل ( :)Qويف جممـع البيـان عـن اإلمـام الرضـا ()Q
ِ ٍ
ِ ِ ِ ٍ
(اسـ َت َقا ُموا َع َ
ْ
لى األَئ َّمـة َواحـد َب ْعـدَ َواحـدَ ( :ت َتن ََّـز ُل (أنـه ُسـئل :مـا االسـتقامة؟ قـال( :هـي واهلل
النَّةِ
ِ
ِ
َع َل ْي ِه ُ
شروا بِ ْ َ مـا أنتـم عليـه) ويف تفسير القمـي يف تفسير
ـم ا َْلالئكَـ ُة َأ َّل َتا ُفـوا وال َ ْت َزنُوا و َأ ْب ُ
ِ
ِ
ُـم تُوعَدُ َ
ون).
ا َّلتـي ُكنْت ْ
ـم
قولـه تعـاىل( :إِ َّن ا َّلذيـ َن َقا ُلـوا َر ُّبنَـا اهللُ ُث َّ
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اسـ َت َقا ُموا) ،قـال :ثـم اسـتقاموا على واليـة
ْ

ْمال َما ْ
اش ُت ِر َي ْت ِب ِه ْال ِخ َر ُة).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْز َكى ال ِ

علي أمير املؤمنين).

ِ
ِ
الص َ
يم) ،عـن الصـادق (( :)Qوهي
اط ا ُملسـتَق َ
ويف معـاين األخبـار يف تفسير قولـه تعـاىل (اهدنَـــــا ِّ َ
الطريـق اىل معرفـة اهلل  ،ومهـا رصاطـان :رصاط يف الدنيـا  ،ورصاط يف اآلخـرة ،فأما الصراط الذي يف
مـر عىل الرصاط الـذي هو جرس
الدنيـا فهـو اإلمـام املفترض الطاعة من عرفـه بالدنيا ،واقتـدى هبداه َّ

جهنـم يف اآلخـرة ،ومـن مل يعرفـه يف الدنيـا زلـت قدمه عن الصراط يف اآلخـرة فرت ّدى يف نـار جهنم).
ٍ
معان:
ويظهر أن االستقامة تتضمن عدة

(أوهلـا) :الثبـات وعـدم امليلان واالنحـراف عـن الرصاط املسـتقيم ،يقول اإلمـام الصادق ()Q
ِ
(اهدنَا ِ
يف معنـى قولـه تعـاىلِ :
الصر َ
يم)( ،يعني أرشـدنا إىل لـزوم الطريق املـؤدي إىل حم ّبتك،
اط ا ُملسـتَق َ
َ
واملب ّلـغ إىل جنتـك ،واملانـع مـن أن نتبع أهواءنـا فنعطـب ،أو أن نأخذ بآرائنـا فنهلك).

(ثانيهـا) :املداومـة على الطاعـة وعمـل اخلير واالسـتمرارية فيـه؛ فانـه البد من االسـتمرار عىل
اط ا ُملسـت َِقيم)( :يعنـي ِ
(اهدنَـا ِ
الطريـق الصحيـح ،عـن علي ( )Qيف معنـى قولـه تعـاىلِ :
الصر َ
أدم لنا
َ
َ

توفيقـك الـذي أطعنـاك بـه يف مـايض أيامنـا ،حتى نطيعـك كذلـك يف مسـتقبل أعامرنا).

(ثالثهـا) :االعتـدال فلا إفـراط وال تفريـط ،ألن ك ً
ال منهما ابتعـاد عـن االسـتقامة ،قـال تعـاىل:
( َفاسـت َِقم ك ِ
ـك والَ َت ْط َغـو ْا إِنَّـه بِما َتعم ُل َ ِ
ير) (هـود ،)112 :والطغيان هو
َـاب َم َع َ َ
َما ُأم ْـر َت َو َمـن ت َ
ْ ُ َ َْ
ْ ْ َ
ـون َبص ٌ

اخلـروج عـن حـد االعتدال.

(رابعهـا) :الوضـوح يف اإليصـال إىل اهلـدف فلا شـبهات وال شـكوك وال غمـوض وال التفـاف

وال حيرة أو تـردد ،كما أن مـن صفات اسـتقامة الطريق ذلـك ليتحقـق املطلوب منه بشـكل كامل وال

يضل السـائر عليه.

(خامسـها) :اإلخلاص ،فاالسـتقامة ال تكـون إال إذا كانت هلل تبارك وتعـاىل وعىل الرصاط الذي
اسـت َِق ْم ك ََم
أمـر بإتباعـه ،وليـس لنيـل غاية معينـة من شـهرة أو مـال أو منصب أو جـاه ،قال تعـاىلَ ( :ف ْ
ُأ ِم ْـر َت) ،ال كما تشـتهي وال أي نحو آخر.
واخلالصـة االسـتقامة تتحقـق بطاعـة اهلل تبـارك وتعـاىل ورسـوله ( )Oو َمـن أمـر بطاعتـه بعده

وهـم األئمـة املعصومـون ( )Kثـم ّنواهبـم باحلـق ،فإتبـاع القيـادة الدينيـة احلقـة ضمان للبقـاء على
االسـتقامة عىل الصراط املسـتقيم.
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مســاجدنــا

َم َي ْغ َض ْب).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْق َد ُر الن ِ
الص ِ
واب َم ْن ل ْ
ّاس َعلى َّ

يقـــع املســـجد احلجـــري يف قريـــة

تاشـــكال ،التابعـــة لواليـــة كارامـــان
يف جنـــوب وســـط األناضـــول ،وهـــو
عبـــارة عـــن صخـــرة .وقـــد كان

املســـجد يف األصـــل كنيســـة صغـــرة

يف الســـنوات األوىل مـــن املســـيحية.
تشـــتهر قريـــة تاشـــكال ،بمخـــازن

احلبـــوب احلجريـــة ،التـــي يبلـــغ

عمرهـــا مئـــات الســـنني والتـــي

تـــم نحتهـــا داخـــل الصخـــر مثـــل
ٍ
أيضـــا.
مبـــان أخـــرى يف القريـــة ً

وكانـــت مركـــزا مهـــا يف أواخـــر
العـــر الرومـــاين وأوائـــل العـــر
البيزنطـــي ،وبعـــد أن اســـتقر األتـــراك
يف األناضـــول بـــدأوا يطلقـــوا عـــى

القريـــة اســـم (قز ّلـــار).

جيـــذب املســـجد اهتـــام الكثـــر مـــن
الس ــياح ،بنمط ــه األصي ــل ومنح ــدره

احل ــاد عن ــد مدخ ــل املس ــجد وخم ــازن

احلبـــوب ،وأصبـــح املســـجد مكانـــا
لعبـــادة املســـلمني بعـــد انتقاهلـــم إىل

املنطقـــة.

مسجد كارامان

وقـــد تـــم نحـــت هيـــكل املســـجد
داخـــل الصخـــور ،مثـــل صوامـــع

احلبـــوب املجـــاورة ،وتأخـــذ منطقـــة
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الص ــاة في ــه ش ـ ً
ـكل مرب ًع ــا ،ويتلق ــى
العدد ( )61لشهر جمادى اآلخرة سنة 1440هـ

الس ِّي ِ
ْح َس ِ
ئات).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل م ِ
ِن ا ْكت ِ
ِساب ال َ
نات َت َجن ُ
ُّب َّ

الضـــوء الطبيعـــي مـــن خـــال أربعـــة نوافـــذ عمالقـــة.

يوج ــد يف املس ــجد نص ــف طاب ــق خش ــبي ،وه ــو يغط ــي نص ــف مس ــاحة الص ــاة كله ــا ،يف

حـــن يغطـــى بالرخـــام مـــكان املحـــراب النصـــف دائـــري الـــذي يقـــع يف جـــدار املســـجد،

ويش ــر إىل اجت ــاه القبل ــة ،وه ــو أيض ــا منح ــوت يف الصخ ــر أوال ،ويمك ــن لقاع ــة الص ــاة أن

تســـتوعب  150إىل  200شـــخص يف كل صـــاة.

م ــن جهت ــه ،قـــال مدي ــر وكال ــة كارام ــان للثقافـــة والســـياحة عبـــد اهلل كيليتـــش ،يف حدي ــث

لوكال ــة اﻷناض ــول ،إن مراك ــز تاش ــكال ه ــي واح ــدة م ــن أكث ــر وأه ــم األماك ــن الس ــياحية يف
املدينة،وذل ــك بفض ــل تراثه ــا الثق ــايف.

وترج ــع آث ــار القري ــة إىل حق ــب زمني ــة خمتلف ــة ،ب ــا يف ذل ــك الروماني ــة ،واملس ــيحية املبك ــرة،

والبيزنطيـــة ،والســـلجوقية والعثامنيـــة ،وهنـــاك  251صومعـــة غـــال تـــم بناؤهـــا مـــن قبـــل

املســـتوطنني اﻷوائـــل.

املسجد احلجري الوحيد وحمراب رخامي

ق ــال كيليت ــش :إن املس ــجد احلج ــري ب ــدأ كم ــاذ مس ــيحي قدي ــم ،حي ــث دائ ــا تك ــون هن ــاك

م ــاذات للن ــاس م ــن أوقـــات خمتلف ــة يف التاري ــخ ،وق ــد ت ــم نح ــت الكث ــر م ــن الكنائ ــس

يف الصخـــور يف منطقـــة اﻷناضـــول ،ولكـــن ال يوجـــد إال مســـجد حجـــري واحـــد إىل يومنـــا
ه ــذا.

وأض ــاف أن املس ــجد ال ــذي يبل ــغ ارتفاع ــه نح ــو مخس ــة أمت ــار يمك ــن دخول ــه م ــن خ ــال

درج ت ــم بن ــاؤه وإضافت ــه يف وق ــت الح ــق.

وينقســـم املســـجد إىل قســـمني ،وهنـــاك منطقـــة لألحذيـــة عـــى يســـار الـــدرج ،وحمـــراب

منحـــوت مغطـــى بالرخـــام ،وهـــو أمـــام قاعـــة الصـــاة الرئيســـية ،ويغطـــي هـــذه القاعـــة
اخلشـــب وحتتـــوي عـــى أربـــع نوافـــذ عمالقـــة.

وأك ــد كيليت ــش أن املس ــجد مفت ــوح دائ ــا للمصل ــن والزائري ــن ،وم ــن يك ــون يف املس ــجد ال

خيف ــي إعجاب ــه ببنائ ــه التارخي ــي وبطبيع ــة أجوائه،فه ــو ب ــارد يف الصي ــف ،بين ــا يك ــون ح ــارا
يف الشـــتاء.
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اآلداب االسالمية

ْح ْك َم ِة َت ْر ُك الل ّ
آخ ُرها َم ْق ُت الْفان ِ
ات َو ِ
َّذ ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َّو ُل ال ِ
ِيات).

اهتم أئمـــة أهل البيت ( )Kبمداراة اجلســـد كاهتاممهـــم بمداواة الـــروح ،فكانت عنايتهم
يف صحـــة األبدان كعنايتهـــم يف هتذيب النفوس ،ومل يرتكـــوا أمر ًا من أمور احلياة اإلنســـان ّية،
ِ
والرش،
اخلـــر
مواقع
ووجهـــوا فيه كلمتَهـــم وموعظتهم ،وأبانوا مـــا فيه من
َ
أ ّيـــ ًا كان ،إالّ ّ
ّ
ِ
احلق واهلدى
وص َّححوا وأرشـــدوا؛ كي
يميض اإلنســـان عىل طريـــق ّ
والصـــواب واخلطأَ ،
َ
والنور ،ســـعيد ًا يف الدنيا معافـــ ًا َم ْرض ّي ًا يف اآلخـــرة ،ومن تلك اآلداب التـــي حرصوا عىل
القيـــام هبـــا ،اآلداب اخلاصة باالســـتحامم حيث ذكروا مجلة مـــن اآلداب ينبغـــي مراعاهتا
والعمل هبا ،ومن هـــذه اآلداب:
ـــام( :اللهم أذهب عنـــي الرجس النجس وطهر جســـدي
 -1أن يقـــول عند دخولـــه احلَ ّ
و قلبي ) .
 -2أن يقول عند نزع الثياب( :اللهم انزع عني ربقة النفاق ،وثبتني عىل اإليامن).
 -3يستحب رشب قليل من املاء الدافئ (احلار) فإنه ينقي املثانة.
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العدد ( )61لشهر جمادى اآلخرة سنة 1440هـ

ّاس أَ َم ً
ال أَ َقلُّ ُه ْم ِل ْل َم ْو ِت ِذ ْكراً).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْك َث ُر الن ِ

 -4أن يقول عند شـــعوره بحـــرارة املاء( :نعوذ
باهلل من النار ،ونســـأله اجلنة).
 -5يســـتحب صب املاء البارد عـــى القدمني
عنـــد اخلروج من احلامم بعد غســـل اجلســـد.
 -6عند لبـــس الثياب تقول( :اللهم البســـني
التقـــوى ،وجنبني الردى).
 -7يكره االســـتحامم عىل الريـــق ،إال بعد أكل
يشء ،وكذلـــك يكره االســـتحامم وبطنه ممتلئ
با لطعا م .
 -8يكـــره الغســـل باملاء املســـخن بأشـــعة
الشمـــــــــــــــس مباشــــــــــــــــــرة.
 -9أن يلبـــس مالبســـه ويغطي رأســـه عند
خروجـــه مـــن احلامم.
 -10أن ال يدمن الســـباحة يومي ًا فإنه مضعف
ومرض للجســـم ،وأما يـــوم ويوم فإنـــه نافع
للجسم .
 -11أن يقـــول ملـــن خـــرج من احلـــام بعد
محا ُم َك) فيقول املســـتحم:
االســـتحامم( :طاب ّ
(أنعـــم اهللُ َ
بالك).
َ
 -12يســـتحب الغســـل يوم اجلمعـــة ،وفيه
ثـــواب عظيم.
 -13يســـتحب أن يقول عند غســـل اجلمعة:
(اللهـــم طهر قلبي مـــن كل آفـــة متحق ديني
وتبطـــل عميل).
وبعد الفراغ من غســـل اجلمعة تقـــول( :اللهم
طهرين وطهـــر قلبيِ ،
وأنق غســـي ،وأجر عىل
ّ
َ
ذكرك ،وذكـــر نب ّيك حممـــد (،)O
لســـاين
واملتطهرين).
واجعلني من التّوابـــن
ّ
 -14عند غســـل عيـــد الفطر يقـــول( :اللهم

إيامنـــ ًا بـــك ،وتصديق ًا بكتابـــك ،وإتباع
ســـنة نبيك حممد (.))O
وعنـــد االنتهاء مـــن الغســـل( :اللهم
اجعلـــه كفـــارة لذنويب وطهـــر ًا لدنيس،
اللهم أذهـــب عنـــي الرجس).
 -15عند غســـل اجلنابة :يقـــول( :اللهم
طهر قلبـــي ،وزك عميل ،وتقبل ســـعيي،
واجعـــل مـــا عنـــدك خـــر ًا يل ،اللهم
اجعلنـــي مـــن التوابـــن ،واجعلني من
ا ملتطهر ين ) .
وبعـــد الفراغ من ُغســـل اجلنابـــة يقول:
(ســـبحانك اللهم وبحمدك أشـــهد أن ال
إلـــه إال أنت أســـتغفرك وأتـــوب إليك،
وأشـــهد أن حممـــد ًا عبدك ورســـولك،
وأشـــهد أن علي ًا وليـــك وخليفتك بعد
َ
خلفاؤك
نبيك عىل خلقك ،وأن أوليـــا َء ُه
وأوصياؤك).
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األخالق عند أمري املؤمننيQ

ّاس أَ َم ً
ال أَ ْس َو ُء ُه ْم َع َمالً).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْط َو ُل الن ِ

ْ
ــــر ُم الِب َ
ـــــالد
أك َ

قال أمري املــؤمنني (( :)Qليس ب َل ٌد بأح َّق بِ َك ِمن ب َل ٍدَ ،خري البِ ِ
ح َل َك)
الد ما َ َ
َ
َ
َ َ
ُ
هنج البالغة :احلكمة .242

هــذه احلكمــة هلــا أثرهــا البالــغ يف تشــجيع األيــدي العاملــة ،والطاقــات الشــابة ،والقــدرات
املهملــة يف بالدهــم عــى الســعي وراء العمــل ،والكفــاح يف احليــاة بــا ُيوفــر فرصــة
املع ّطلــة َ
عمــل توفــر لقمــة العيــش الكريــم ،وهتيــئ جمــاالً للتوســع ،والرتقــي ،ورفــع املســتوى
املعــايش ،واالقتصــادي ،واالجتامعــي ،وحتســن الوضــع العائــي بــا جيعلــه مر ِّفهــا عــى
نفســه ،وعــى عيالــه ،ل ُي َمكّنهــم مــن العيــش الرغيــد ،أو الــذي يب ِّلــع احلاجــة أو يســدها،
فقــد يواجــه البعــض ممــن يرغــب باهلجــرة للعمــل بمعارضــة ،ومقاومــة عــى أســاس أن
البلــد أحــوج مــا تكــون اىل أبنائهــا ،وليــس مــن الوفــاء أن تــريب ويســتفيد غريهــا ،وممــا
حي ُّســون بــأآلم اآلخريــن ،وال يواجهــون مــا جيعلهــم
يــردده البعــض مــن املن ِّظريــن الذيــن ال َ
يفكــرون فيــا هــو أصلــح ،وأنفــع ،وأقــوم حليــاة جماميــع كثــرة مــن النــاس ممــن تشــكو
العــوز ،والفقــر واحلاجــة مــع إمــكان أن تعمــل شــيئ ًا فتكــون الفائــدة مزدوجــة هلــم ولغريهــا
ولغريهــم.
ـأن عــى اإلنســان أن يبحــث عــن فرصــة للعمــل،
وقــد عالــج أمــر املؤمنــن ( ،)Qذلــك بـ َّ
وجمــال لإلبــداع ،ولــو يف بلــد آخــر غــر بلــده ،ولكــن ـ طبع ـ ًا ـ مــع احلفــاظ عــى انتامئــه،
وهويتــه ،و وطنيتــه ،ألن ذلــك ممــا جيــب أن ال يتناســاه أحــد ،فيمكــن اجلمــع بــن الوجهتــن
ـ احلفــاظ عــى انتامئــه وهويتــه ،والعمــل يف بــاد أخــر ـ بــأن يعمــل يف بلــد آخــر لــو مل يمكنــه
ذلــك يف بلــده ،ولكنــه يبقــى وفي ـ ًا لبلــده بطاقاتــه ،بخرباتــه ،باســتثامر أموالــه ،بمشــاريعه
اإلنامئيــة ســواء املســتثمرة أو اخلرييــة ،ممــا يبقــي الصلة ،ويقــوي الروابــط ،وال جيعل اإلنســان
يشــعر بعمــق الغربــة ،والوحشــة يف داخــل نفســه ،بــل يكــون متجاوبـ ًا مــع احلياة ،مل يستســلم
لألمــر الواقــع الــذي واجهــه يف بلــده بــل متاشــى معــه وبــذل جهــد ًا ومل يفلــح حتــى بلــغ بــه
االمــر اىل االغــراب مــن اجــل العمــل ،والعيــش بكرامــة لئــا متــوت أو تســتغل جهــوده،
أو أفــكاره ،أو طاقاتــه ،لألعــداء ولــو املربقعــن الذيــن يظهــرون بشــكلهم غــر املحبــب بــل
بمظهــر الــود ،واالنكســار عــى الطاقــات املهــدورة ،لكنهــا تســتغل ذلــك يف ســبيل أغــراض
غــر إنســانية ،وغــر رشيفــة فتكــون الواقعــة شــديدة للســبب ذاتــه املزدوج ممــا حيتــم أن نفتح
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ّاس ِب َْ
ال ْن ِبيا ِء أَ ْع َملُ ُه ْم ِبما جاؤُا ِبه).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْولَى الن ِ

املجــال ،وال نعرقــل مشــاريعهم للمســتقبل ،وختطيطهــم
للحيــاة بــا يعمرهــا ،وبــا ينعشــهم ،وجيعلهــم ينعمــون
كأنــاس هلــم آماهلــم وتط ّلعاهتــم.
فالبــد مــن اســتيعاب احلكمــة جيــد ًا للمســاعدة يف
تقليــل البطالــة يف العــامل ،واملشــاركة يف حتريــك عــدد
مــن البلــدان املحتاجــة إىل االعــار ،أو التقنيــات اخلدميــة
يف شــؤون احليــاة ممــا حيتــاج فيهــا اىل عنــر اإلنســان
املفكــر املخطــط ،املهنــدس ،العامــل ،املراقــب... ،
وبذلــك ننعــش القلــوب ،ونحقــق اآلمــال.
ويمكننــا ان نستشــف مــن هــذه احلكمــة أنــه ( )Qقــد
ســبق القائلــن بالنظريــة األمميــة التــي كان ُيــروج هلــا،
ّإل أنــه ( ،)Qعرضهــا بالشــكل املتــوازن الباقــي مــا
بقيــت الدنيــا ألنــه قائــم عــى االلتــزام بتعاليــم الرشيعــة
اإلســامية ،ال تأســيس خــط آخــر مقابــل خــط الرشيعــة
فلــذا اســتمر هــذا و ُد ِحــر ذاك.
ٍ
بترصف.
املصدر :كتاب أخالق اإلمام عيل ( :)Qالسيد اخلرسان ،ج ،1ص283
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عقـائــدنــا

احللقة السابعة واألربعون
يقــع الــكالم يف هــذه احللقــة ومــا بعدهــا عــن عالمــات الظهــور لألمــام املهــدي ( ،)Qويــراد مــن
عالمــات الظهــور :هــي جمموعــة مــن األحــداث التــي أخــر عنهــا املعصومــون ( )Kيف رواياهتــم،
وقــد حتــدث قبــل أو عنــد ظهــور اإلمــام املهــدي ( ،)Qوحت ّقــق أي حــدث مــن تلــك األحــداث عالمــة
لقيــام اإلمــام ( )Qيف آخــر الزمــان .
نقســم عالمــات ظهــور اإلمــام املهــدي ( )Qاملرو ّيــة يف كتــب األحاديــث ،إىل ثالثــة
ويمكننــا أن ّ
أقســام:
القســم األول :العالمــات العا ّمــة ،التــي تتحــدّ ث عــن اإلنحرافــات التــي تنتــر يف األوســاط
وتتلــوث هبــا املجتمعــات البرش ّيــة.
اإلســام ّية وغريهــا،
ّ
وهــذه العالمــات ليســت مــن العالمــات املقارنــة لظهــوره ( ،)Qبــل يمكــن أن حتــدث قبــل ظهــور
اإلمــام بعــرات أو مئــات الســنني.
القســم الثــاين :العالمــات التــي حتــدث قريب ـ ًا مــن ظهــوره ( ،)Qبســنوات غــر كثــرة ،ولكنّهــا ال
18
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ِن َْ
أع َملُ ُه ْم ِبما أَ َم ُروا ِبه).
ّاس م َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْق َر ُب الن ِ
ال ْن ِبيا ِء ْ

تـ ّ
ـدل عــى وقــوع الظهــور يف تلــك الســنة.
القســم الثالــث :العالمــات التــي حتــدث يف
الســنة التــي يظهــر فيهــا اإلمــام ( ،)Qأو يف
الســنة الســابقة عــى ســنة الظهــور.
وهــذه العالمــات التــي تُذكــر يف هــذه األقســام
تنقســم اىل قســمني :عالمــات حتميــة،
وعالمــات غــر حتميــة ،وبــا ان العالمــات
كثــرةِ ،
وذكــر مجيــع أقســامها قــد ال يكــون
مفيــد ًا وال مــن الــرورة التحــدث عنهــا؛ ألن
أغلــب هــذه العالمــات ليســت مــن العالمــات
احلتمــي وال يتوقــف الظهــور املبــارك عــى
وقوعهــا ،فض ـ ً
ا عــن صحــة ســندها وداللتهــا
واإلشــكاالت التــي قــد يــرد عليهــا ،فبنــا ًء عــى
هــذا ســنتناول بعضــا منهــا:
العالمات احلتمية ،وغري احلتمية:
مــن بــن عالمــات الظهــور عالمــات واضحــة
حيــث أطلــق عليهــا عالئــم الظهــور احلتميــة،
واملقصــود مــن هــذه التســمية هــي مقابــل مــا
يطلــق عليــه عالئــم الظهــور غــر احلتميــة،
فالعالئــم احلتميــة تلــك العالمــات التــي
ســتتحقق ،وحدوثهــا رضوري ال بــد منــه حيــث
أن ظهــور اإلمــام ( )Qمقــرن بوقــوع تلــك
العالمــات.
ونلفــت األنظــار اىل أن حتميــة وقطعيــة حــدوث
هــذه العالئــم ال تــدل عــى أن عــدم وقوعهــا
مســتحيلة ،بل إذا توفــرت الــروط واملقتضيات
وعــدم وجــود مانــع يف حتققهــا ســتكون جمزومــة
احلــدوث بــإذن اهلل تعــاىل،
ـ وهنــا نشــر اىل قضيــة جانبيــة ،وهــي هــل يقــع
البــداء يف األمــور احلتميــة أو ال؟ ومــن احلتميات
عالئــم الظهــور التــي تســمى باحلتميــة ،يف هــذه
املســائلة أختلــف العلــاء عــى ثالثــة أقــوال:
القــول األول :ان البــداء يف العالمــات احلتميــة
ممكــن وجائــز.
القــول الثــاين :ان البــداء يف املحتــوم غــر ممكــن
ويســتحيل ان يقــع.

القــول الثالــث :ان البــداء ال يقــع يف أصــل
املحتــوم وإنــا يقــع يف خصوصيــات املحتــوم.
واملتحصــل مــن ذلــك ان البــداء يف املحتــوم
وقــع حمــا للخــاف بــن مــن يقــول
باســتحالته وبــن مــن يقــول بإمكانــه وال
يوجــد رأي يقــول بــرورة وقــوع البــداء
يف املحتــوم وعــى فــرض وقوعــه فانــه ممكــن
ان يقــع يف بعــض العالمــات احلتميــة دون
مجيعهــا ،الن وقوعهــا بجميعهــا يســتلزم
لغويــة وضــع تلــك العالئــم ،ومــن أراد
الغــور يف هــذا املوضــوع فلريجــع اىل
املطــوالت ـ.
نعــود اىل صلــب املوضــوع يســتفاد مــن
الروايــات املتعــددة والصحيحــة املتوفــرة يف
املصــادر أن هنــاك عالئــم مخســة حتميــة مــن
عالمــات الظهــور ،وهــي:
1ـ خــروج الســفياين2 ،ـ خــروج اليــاين،
3ـ الصيحــة بــن الســاء واألرض4 ،ـ قتــل
النفــس الزكيــة بــن الركــن واملقــام،
5ـ اخلسف بالبيداء.
ورد عــن اإلمــام الصــادق ( )Qأنــه قــال:
(قبــل قيــام القائــم مخــس عالمــات حمتومــات
اليــاين ،والســفياين ،والصيحــة ،وقتــل
النفــس الزكيــة ،واخلســف بالبيــداء) .كــال
الدّ يــن ومتــام النّعمــة ،الشــيخ الصــدوق :ج ،1ص.650

وعــن الفضيــل بــن يســار ،عــن أيب جعفــر
االمــام الباقــر « »Qقــال( :إِ َّن ِمــ َن ْالُ ُم ِ
ــور
ِ
ان
ُأ ُمــور ًا َم ْو ُقو َفـ ًة و ُأ ُمــور ًا َمْتُو َمـ ًة وإِ َّن ُّ
السـ ْف َي َّ
ِ
ِ
ِ
حتُــو ِم ا َّلــذي َل ُبــدَّ منْــ ُه) الغيبــة ،الشــيخ
مــ َن ا َْل ْ

النعــاين :ج ،1ص.301

هــذه مخــس عالمــات ُذكــرت يف أكثــر
املصــادر عــى أهنــا حتميــة الوقــوع والتحقــق،
وأهنــا يتبــع بعضهــا بعضــا.
نكتفــي هبــذا الــكالم املختــر عــن
العالمــات احلتميــة ونتكلــم يف احللقــة
القادمــة عــن العالمــات غــر احلتميــة ان
19
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متى ترانا ونراك

ّاس َع ْيش ًا َم ْن َ
ّاس في َف ْضلِه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْح َس ُن الن ِ
عاش الن ُ

متهيد:
مــن املعلــوم عنــد أهــل البصائــر أن
العقيــدة ليســت أمــر ًا هامشــي ًا يف حيــاة
اإلنســان ،بــل هلــا الــدور املحــوري يف
تشــكيل الرؤيــة الفكريــة واملعرفيــة عنده،
وهــي التــي حتــدد حركــة اإلنســان،
ونظرتــه للمحــاور الثالثــة األساســية
يف حيــاة اإلنســان أي (اهلل) و(العــامل)
و(اإلنســان).
ثــم يتفــرع عــى هــذه األمــور الثالثــة
األســئلة املحوريــة يف حياة اإلنســان وهي:
أنــه مــن أيــن؟ واىل أيــن؟ وملــاذا ُخ ِلــق؟
وســوف خيتلــف اجلــواب عــن هــذه
األســئلة باختــاف حتديــد املوقــف مــن
املحــاور الثالثــة الســابقة.
مبدأ الغائية يف الوجود:
هنــاك ســؤال جوهــري يطــرح نفســه عــى
ضــوء مــا قدمنــا وهــو هــل ان اإلنســان
ُخ ِلــق ألجــل غايــة وهــدف ،أم ُخ ِلــق
صدفــة وعبــث؟
اجلــواب :ال شــك باننــا لــو قلنــا بــان
هلــذا العــامل خالــق عليــم حكيــم ،وان مــن
املســتحيل وجــود كل هــذه املوجــودات
صدفــة بدليــل العقــل والفطــرة
والتجربــة.
َ
ْ
َ
ــا َء
قــال تعــاىلَ :
الس َ
﴿و َمــا خلقنَــا َّ
ِ
ِ
َ
َ
ً
َ
ــا َباطــا ذلــك ظــ ُّن
َو ْالَ ْر َض َو َمــا َب ْين َُه َ
ِ
ِ
ا َّل ِذي ـ َن َك َفـ ُـروا َف َو ْيـ ٌـل ِّل َّلذي ـ َن َك َفـ ُـروا م ـ َن
الن ِ
َّــار﴾ ص.)٢٧( :
اذن البــد هلــذا الوجــود مــن خالــق،
وجيــب ان يكــون هلــذا اخلالــق هــدف
وغايــة يف خلقــه هلــذه املوجــودات.
وإذا أردنــا أن نــرك شــأن بقيــة
املوجــودات ،ونر ّكــز الكالم عىل اإلنســان
فحســب ألنــه حمــور هــذا العــامل ،فمــن
املؤكّــد انــه داخــل حتــت نظــام الغائيــة،
ألنــه مبــدأ ال يمكــن رفــع اليــد عنــه
بــأي حــال مــن األحــوال ،وهنــا نريــد ان
نســأل عــن غايــة وجود اإلنســان مــا هي؟
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والتكامل اإلنساني
اجلــواب :إن غايــة وجــود اإلنســان ترتبــط بالتكامــل الوجــودي
بحيــث يتــدرج يف مــدراج الوجــود حتــى يصبــح إنســانا كامــا
ينطبــق عليــه قولــه عــز وجــل﴿ :إِ ِّن ج ِ
ــل ِف ْالَ ْر ِ
اع ٌ
ض َخ ِلي َفــ ًة﴾
َ
ـاب َق ْو َسـ ْ ِ
ـن أ ْوَ
ـم َد َنــا َف َتــدَ َّل َف ـك َ
َان َقـ َ
البقــرة ]٣٠[ :وقولــه تعــاىلُ ﴿ :ثـ َّ
َأ ْد َنــى﴾ النجــم ،]٩[ :وهــو مــا وصــل اليــه الوجــود املقــدس لســيد
اخللــق حممــد املصطفــى ( ،)Oوهــو املعــر عنــه بلســان العرفــاء بـــ
(االنســان الكامــل).
َ
َ
َ
ْ
َ
ـات
واإلنســان الكامــل هــذا يتصــف بأنــه( :قــدْ أ ْح َيــا َعقل ـ ُه َوأ َمـ َ
ِ
ِ
َن ْفســه حتَّــى د َّق ج ِلي ُلــه و َل ُط َ ِ
ــر
ــر َق َلــ ُه َلم ٌ
ُ َ
َ َ
َ ُ َ
ــف َغلي ُظــ ُه َو َب َ
ــع كَث ُ
ـق وس ـ َل َك بِـ ِ
ِ
َ
الســبِ َ
َ
َّ
َ
يل) هنــج البالغــة :خ .٢١٨
ـه
ـ
ي
ر
ط
ال
ه
ـ
ل
ـان
ـ
ب
أ
َ
ُ
ـر ِق َف َ
َّ
َ َ
ا ْلـ َ ْ
فهــو الكامــل مــن حيــث اإلدراك والعقــل ،والكامــل مــن حيــث
هتذيــب النفــس والســيطرة عليهــا مــن مجيــع القــوى ،وهــو الكامــل
مــن حيــث بــذل اجلهــد يف القــرب مــن كــال الوجــود املطلــق حتــى
أصبــح يتشــبه به كــا قــال (( :)Oخت ّلقــوا بأخــاق اهلل) بحــار األنوار:
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُمل ِ
ّاس ِب َع ْدلِه).
ُوك َس ِج َّي ًة َم ْن َع َّم الن َ

ومــن اجلديــر بالذكــر ان نقــول :بــان الغائيــة تنقســم
اىل قســمني:
األوىل هي :الغائية الفردية.
واألخــرى هــي :الغائيــة العامــة االجتامعيــة
(النوعيــة).
الغائية الفردية:
امــا الغائيــة األوىل ،فقــد عرفنــا أن اإلنســان كفــرد
ُخ ِلــق ألجــل الوصــول اىل حالــة النضــوج اإلنســاين
الكامــل عــى مجيــع املســتويات ،مــن خــال الســر
والســلوك اىل اهلل تعــاىل ،وتطبيــق األوامــر اإلهليــة
ســواء بالعبــادات او املعامــات ،وهــو االنقيــاد
الكامــل ومتحــض العبوديــة هلل تبــارك وتعــاىل:
ــت ِْ
الــ َّن َو ْ ِ
نــس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ِن﴾
﴿و َمــا َخ َل ْق ُ
ال َ
َ
الذاريــات ،٥٦:فاإلنســان مــن خــال ذلــك ُيصبــح
مظهــرا ألســاء اهلل تعــاىل ،وحمــا لتج ّلياتــه ،وكلــا
ازداد علــا وعمــا ارتفعــت درجتــه الوجوديــة
حتــى يبلــغ الدرجــة األقــى.
الغاية االجتامعية (النوعية):
وامــا القســم الثــاين وهــي الغائيــة االجتامعيــة
النوعيــة فهــي تتعلــق باألمــة والنــوع البــري ككل
وليــس بالفــرد باخلصــوص ،كــا يف قولــه تعــاىل:
الَ ْ ِ
ــون إِ َل ْ
ــر َ
ُــم ُأ َّمــ ٌة َيدْ ُع َ
ون
َ
ــر َو َي ْأ ُم ُ
﴿و ْل َتكُــن ِّمنك ْ
ِ
بِا َْلعــر ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ٰ
ْ
ُ
َ
َ
ــم
ه
ــك
ئ
ل
و
أ
و
َــر
ك
ن
ا
ــن
ع
ن
ــو
ْه
ن
ي
و
وف
ل
َ
َ
ََ َ ْ
ُ ُ
ْ ُ
َ
﴿وك ََذلِ َ
عمــران١٠٤:
ال
﴾
ــون
ا ُْل ْف ِل ُح
ــك
وقولــه:
،
َ
ُــم ُأ َّمــ ًة َو َســ ًطا﴾ البقــرة ،١٤٣:وقولــه﴿ :إِ َّن
َج َع ْلنَاك ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ
ـم َفا ْع ُبــدُ ون﴾
ـم أ َّم ـ ًة َواحــدَ ًة َوأ َنــا َر ُّب ُكـ ْ
َٰهــذه ُأ َّم ُت ُكـ ْ
األنبيــاء.٩٢:

فهــذه الغايــة ال ترتبــط بالفــرد بــا هــو فــرد وانــا
باألمــة والنــوع أمجــع ،أي ان اهلل تعــاىل يريــد مــن
النــوع بــا هــو نــوع أن يصــل اىل مرتبــة الكــال
النوعــي ،أو قــل املجتمــع الكامــل ،فكــا عندنــا فــرد
كامــل البــد أن يكــون عندنــا جمتمــع كامــل.
ثــم هنــاك اختــاف يف عوامــل وعنــارص كل واحــد
مــن الفــرد والنــوع.
فالبــد مــن توفــر كل املســتلزمات لتكامــل املجتمــع
البــري وفــق القوانــن اإلهليــة ،والســنن الربانيــة
التــي هــي بمثابــة العلــل الفاعليــة لتحقــق ذلــك
التكامــل املنشــود.
ان املــروع اإلهلــي يف إرســال الرســل ،وإنــزال
الكتــب والتعاليــم اإلهليــة مل يقتــر عــى الغائيــة
الفرديــة ،وانــا عمــل عــى حتقيــق وبنــاء الغائيــة

النوعيــة بشــكل متــواز متامــا ،لوجــود الرتابــط
الصميمــي بــن الفــرد واملجتمــع ،كــا قــال (:)O
( َم َث ُ
وتراحهــم وتعا ُطفهــم
ــل املؤمنــن يف ت ََوا ِّدهــم
ُ
ِ
ـائر
مثـ ُـل اجلســد إذا اشــتكى منــه عضــو تَدَ ا َعــى لــه سـ ُ
حل ِّمــى) صحيــح البخــاري :ح .٦٠١١
بالس َ
ــه ِر وا ُ
اجلســد َّ
وهــذا الرتبــط الصميمــي بــن الفــرد واملجتمــع جيعــل
اإلنســان يف موضــع املســؤولية عــن بقيــة األفــراد يف كل
املجــاالت.
ُــم َم ْســؤول َعــ ْن
ُــم َراعٍَ ،و ُك ُّلك ْ
قــال (ُ ( :)Oك ُّلك ْ
ر ِعيتِـ ِ
ـه) بحــار األنــوار :ج ،٧٢ص ،٣٨ولــذا نجــد ان الرشيعة
َ َّ
اإلســامية أولــت اهتامما كبريا ملســألة مراعــاة املجتمع،
وأوجبــت اهتــام األفــراد بأبنــاء النــوع البــري ككل
مــن دون اســتثناء ،ألهنــم صنفــان( :امــا ٌ
أخ لــك يف
الديــن ،وامــا نظــر لــك يف اخللــق) هنــج البالغــة:ص.427
إذن التكامــل والرفــاه ،والتطــور االجتامعــي جلميــع
النــوع البــري غايــة أساســية مــن غايــات الديــن،
وأحــد علــل بعثــة األنبيــاء كــا يؤ ّكــد ذلــك قولــه تعاىل:
﴿و َمــا َأ ْر َســ ْلن َ
ــن﴾ األنبيــاء،١٠٧:
حــ ًة لِ ْل َعا َلِ َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
َ
ِ
ِ
َاك إ َّل كَا َّفـ ًة ل ّلنـ ِ
﴿و َمــا َأ ْر َسـ ْلن َ
ـاس َبشــر ًا
وقولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َّــاس َل َي ْع َل ُم َ
ــون﴾ ســبأ٢٨ :
ــر الن
َونَذيــر ًا َو َٰلكــ َّن َأ ْك َث َ
فمقتــى الرمحــة للعاملــن ،والبــرى هلــم بالنعيــم
واإلنــذار هلــم بالعــذاب واجلحيــم يقتــي كــون
غايــة الرســالة اإلهليــة إصــاح املجتمــع ،وإيصالــه اىل
مرحلــة النضــوج والتكامــل مــن مجيــع اجلهــات.
اإلمام املهدي (عجل اهلل فرجه) والتكامل البرشي:
مــن املعلــوم ان اإلمــام املهــدي (عجــل اهلل فرجــه)
ســوف حيقــق غايــة كل الرســاالت اإلهليــة ،وأمنيــات
األنبيــاء واألوصيــاء واملصلحــن عــى طــول التاريــخ
البــري ،فهــو الــذي ســوف يملــئ األرض قســطا
وعــدال بعدمــا ملئــت ظلــ ًا وجــور ًا ،ويف حكومتــه
الزكيــة ســوف يتكامــل النــوع اإلنســاين ،وهــذا
التكامــل اإلنســاين ســوف يتجــى يف املســتوى العلمــي،
والعقــي ،واالجتامعــي ،واالقتصــادي ،حتــى يصبــح
املجتمــع اإلنســاين يف زمــان وعــر الظهــور املقــدس
جمتمعـ ًا متكامـ ً
ا قــد وصــل اىل غائيــة خلقتــه ويصبــح
النــوع البــري خليفــة هلل يف أرضــه كــا أراده اهلل تبــارك
وتعــاىل.
وســوف نتكلــم يف العــدد القــادم  -إن شــاء اهلل تعــاىل-
عــن مســتويات التكامــل يف عــر ظهــوره املبــارك.
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ّاس ِبا ْل َع ْف ِو أ ْق َد ُر ُه ْم َعلى ال ُع ُقو َبةِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْولَى الن ِ

جمادى اآلخرة

شهادة فاطمة الزهراء(:)P
يف الثالـــث مـــن مجـــادى اآلخـــرة ســـنة 11هـــ استشـــهدت ســـيدة النســـاء
العاملـــن فاطمـــة الزهـــراء ( )Pبنـــا ًء عـــى روايـــة التـــي تقـــول أهنـــا ()P
توفيـــت بعـــد أبيهـــا ( )Oبخمـــس وتســـعني يومـــ ًا .وكان ســـبب شـــهادهتا
( )Pه ــو م ــا ج ــرى عليه ــا عن ــد هج ــوم الق ــوم ع ــى بي ــت الزه ــراء فك ــر
ضلعهـــا واســـقطوا جنينهـــا املحســـن ومرضـــت مـــن ذلـــك مرضـــ ًا شـــديد ًا.
وس ــئل أم ــر املؤمن ــن ( )Qع ــن دفنه ــا ليــاً ،فق ــال :إهن ــا كان ــت س ــاخطة
عـــى قـــوم كرهـــت حضورهـــم جنازهتـــا.
وروى أيضـــ ًا أن املســـلمني جـــاءوا إىل البقيـــع ،فوجـــدوا فيـــه أربعـــن قـــر ًا،
فأشـــكل عليهـــم قربهـــا مـــن ســـائر القبـــور ،فضـــج النـــاس والم بعضهـــم
بعضــ ًا ،وقال ــوا :مل خيل ــف نبيك ــم فيك ــم إال بنتــ ًا واح ــدة ،مت ــوت وتدف ــن ومل
حتـــروا وفاهتـــا وال دفنهـــا وال الصـــاة عليهـــا! بـــل ومل تعروفـــوا قربهـــا!!
وفاة أم البنني(:)P
يف الثال ــث ع ــر م ــن مج ــادى اآلخ ــرة س ــنة 64هـــ ،توفي ــت أم البن ــن بن ــت
حـــزام الكالبيـــة ،زوج أمـــر املؤمنـــن عـــي بـــن أيب طالـــب(.)Q
اسمها :فاطمة ،وكنيتها :أم البنني وهبا عرفت.
وكان أمـــر املؤمنـــن( )Qقـــد قـــال ألخيـــه عقيـــل (وكان عاملـــ ًا بأنســـاب
الع ــرب) :انظ ــر يل ام ــرأة ق ــد ولدهت ــا الفح ــول م ــن الع ــرب فتل ــد يل غالمــ ًا
فارســـ ًا ،فقـــال :تـــزوج أم البنـــن الكالبيـــة ،فتزوجهـــا أمـــر املؤمنـــن()Q
فولـــدت لـــه العبـــاس وعثـــان وجعفـــر وعبـــداهلل ( ،)Kقتلـــوا مجيعـــ ًا مـــع
أخيهـــم أيب عبـــد اهلل احلســـن ( )Qبطـــف كربـــاء.
وع ــن اإلم ــام الباق ــر( )Qقال:وكان ــت أم البن ــن أم ه ــؤالء األربع ــة األخ ــوة
القتـــى ختـــرج إىل البقيـــع فتنـــدب بنيهـــا أشـــجى ندبـــة وأحرقهـــا ،فيجتمـــع
النـــاس إليهـــا يســـمعون منهـــا ،فـــكان مـــروان جيـــيء فيمـــن جيـــيء لذلـــك،
فـــا يـــزال يســـمع ندبتهـــا ويبكـــي.
والدة فاطمة الزهراء(:)P
يف العرشيـــن مـــن مجـــادى اآلخـــرة ســـنة  5مـــن البعثـــة النبويـــة الرشيفـــة،
ول ــدت الصديق ــة الطاه ــرة فاطم ــة الزه ــراء بن ــت رس ــول اهلل( )Oيف مك ــة.
يف روايـــة أن رســـول اهلل( )Oقـــال :ملـــا عـــرج يب إىل الســـاء أخـــذ بيـــدي
جربائيـــل فأدخلنـــي اجلنـــة ،فناولنـــي رطبهـــا ،فتناولتـــه فأكلتـــه فتحـــول
ذلـــك نطفـــة يف صلبـــي ،فلـــا هبطـــت إىل األرض واقعـــت خدجيـــة فحملـــت
بفاطم ــة ،ففاطم ــة ح ــوراء إنس ــية ،فكل ــا اش ــتقت إىل رائح ــة اجلن ــة ش ــممت
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ّاس َم ْن أَ ْب َص َر ُع ُيو َب ُه َوأَ ْقلَ َع َع ْن ُذ ُنو ِبه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْب َص ُر الن ِ

رائحـــة ابنتـــي فاطمـــة.
وعـــن املفضـــل بـــن عمـــر قـــال :قلـــت أليب عبـــد اهلل جعفـــر بـــن حممـــد( :)Lكيـــف كان والدة
فاطم ــة()P؟ ق ــال :نع ــم ،إن خدجي ــة رض ــوان اهلل عليه ــا مل ــا ت ــزوج هب ــا رس ــول اهلل( )Oهجره ــا
نســـوة مكـــة ،فكـــن ال يدخلـــن عليهـــا ،وال يســـلمن عليهـــا ،وال يرتكـــن امـــرأة تدخـــل عليهـــا،
فاستوحشـــت خدجيـــة مـــن ذلـــك.
فلـــا محلـــت بفاطمـــة( ،)Pوكانـــت خدجيـــة تغتـــم وحتـــزن إذا خـــرج رســـول اهلل( )Oفكانـــت
فاطمـــة حتدثهـــا مـــن بطنهـــا وتصربهـــا ،فدخـــل رســـول اهلل( )Oيومـــ ًا فســـمع خدجيـــة حتـــدث
فاطمـــة ،فقـــال هلـــا :يـــا خدجيـــة ،مـــن حيدثـــك؟!
قالت :اجلنني الذي يف بطني حيدثني ويؤنسني.
ق ــال هل ــا :ي ــا خدجي ــة ه ــذا جربائي ــل يب ــرين بأهن ــا أنث ــى ،وأهن ــا النس ــمة الطاه ــرة امليمون ــة ،وأن اهلل
تع ــاىل س ــيجعل نس ــي منه ــا ،وس ــيجعل م ــن نس ــلها أئم ــة يف األم ــة ،وجيعله ــم خلف ــاء يف أرض ــه
بع ــد انقض ــاء وحي ــه...
وضع ــت خدجي ــة فاطم ــة( )Pطاه ــرة مطه ــرة ،فل ــا س ــقطت إىل األرض أرشق منه ــا الن ــور حت ــى
دخ ــل بيوت ــات مك ــة ،ومل يب ــق يف رشق األرض وال غرهب ــا موض ــع إىل أرشق في ــه ذل ــك الن ــور...
فنطق ــت فاطم ــة( )Pبش ــهادة أن ال إل ــه إال اهلل وأن أيب رس ــول اهلل س ــيد األنبي ــاء ،وأن بع ــي س ــيد
األوصي ــاء ،وأن ول ــدي س ــيدا األس ــباط...
وتبـــارشت احلـــور العـــن ،وبـــر أهـــل اجلنـــة بعضهـــم بعضـــ ًا بـــوالدة فاطمـــة( ،)Pوحـــدث يف
الســـاء نـــور زاهـــر مل تـــره املالئكـــة قبـــل ذلـــك اليـــوم ،فلذلـــك ســـميت الزهـــراء صلـــوات اهلل
عليهـــا.
وفاة السيد حممد بن عيل اهلادي (( )Qسبع الدجيل):
ويف التاســع والعرشيــن مــن مجــادى اآلخــرة ســنة (252هـــ) ،تــويف الســيد أيب جعفــر حممــد البعــاج
ب ــن اإلم ــام اهل ــادي( )Qيف س ــامراء .وكان ــت ل ــه منزل ــة عظيم ــة وجالل ــة ق ــدر حت ــى ظ ــن بع ــض
الش ــيعة أن ــه اإلم ــام بع ــد أبي ــه اهل ــادي ( ،)Qولك ــن بموت ــه يف حي ــاة أبي ــه اتض ــح أن اإلم ــام م ــن
بع ــده اإلم ــام احلس ــن العس ــكري(.)Q
دف ــن( )Qيف منطق ــة بل ــد ع ــى س ــتة فراس ــخ م ــن س ــامراء ،وق ــره هن ــاك مع ــروف ي ــزار ،ول ــه()Q
كرام ــات كث ــرة مش ــهورة.
وهن ــاك مناس ــبات كث ــرة ومهم ــة ق ــد ت ــم ذكره ــا يف الس ــنتني الس ــابقتني لش ــهر مج ــادى اآلخ ــرة
فمـــن أراد االطـــاع فالرياجـــع.
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ال ْس ِ
ِب ا ْل َع ْفوِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َح ُّق الن ِ
ّاس ِب ْ ِ
عاف طال ُ

إبراهيم بــن
مالك األشتر

اســـمه ونســـبه :هـــو إبراهيـــم بـــن مالـــك
بـــن احلـــارث بـــن عبـــد يغـــوث النخعـــي
املذحجـــي.
فـــارس شـــجاع وشـــاعر كبـــر ومـــوايل
خملـــص آلل البيـــت ( )Oكان أحـــد
خـــواص أمـــر املؤمنـــن ( ،)Qوأحـــد
الذائديـــن عنـــه ،وكان جنـــب والـــده قائـــد
القـــوات العلويـــة بطـــل األبطـــال مالـــك
االشـــر الـــذي كان أحـــد حواريـــي أمـــر
املؤمنـــن ( )Qفـــكان مـــع والـــده يمثـــان
ســـد ًا منيعـــ ًا أمـــام أعـــداء اإلســـام
وخصـــوم أمـــر املؤمنـــن (.)Q
والدتـــه :مل يذكـــر لنـــا التأريـــخ ســـنة والدة
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إبراهيـــم وال مكاهنـــا لكنـــه ذكـــر
لنـــا أنـــه شـــارك يف حـــرب صفـــن
مـــع اإلمـــام عـــي( )Qبـــن يـــدي
ـاء
وال ــده وه ــو غ ــام فأب ــى فيه ــا ب ـ ً
يكـــر عـــى معســـكر
حســـنًا وكان
ُّ
معاويـــة وهـــو يرجتـــز :
يا أهيـا الســائل عنـي ال تــرع
النخـع
أقـدم فإين من عـرانني
ْ
كيف ترى طعن العراقي اجلذع
أقـع
أطـري يف يـوم الـوغى وال ْ
رض نفـع
ما سـاءكـم سـر وما ّ
املطلع.
أعددت ذا اليوم هلول
ْ

املنقري :وقعة صفني  ،ص . 441

إذ يقـــدر عمـــره بخمـــس عـــرة

ّاس َم ْن كا َن أَ ْخال ُق ُه َر ِض َّي ًة).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْرضى الن ِ

ســـنة يف صفـــن التـــي حدثـــت عـــام 37هـــ .
فيكــون احتــال والدتــه بــن ســنة  23 - 20هـــ ،
واهلل أعلم .
سريته:
ال تتو ّفـــر عـــن حياتـــه معلومـــات قبـــل التحاقـــه
باملخت ــار الثقف ــي س ــوى م ــا روي أن ــه كان م ــن
أنص ــار اإلم ــام ع ــي ب ــن أيب طال ــب  Qيف ح ــرب
ص ّفـــن ،وحـــارب معاويـــة مـــع أبيـــه مالـــك
األشـــر.
دوره يف حركة املختار الثقفي:
مـــع انضـــام إبراهيـــم بـــن األشـــر النخعـــي
يبـــق
بعشـــرته ذات العـــز والعـــدد إىل املختـــار مل َ
أمامهـــم غـــر إعـــان الثـــورة ،فاجتمـــع رأهيـــم
عـــى أن خيرجـــوا ليلـــة اخلميـــس ألربـــع عـــرة
مـــن ربيـــع األول ســـنة 66هـــ ،ووطنـــوا عـــى
ذلـــك شـــيعتهم ومـــن أجاهبـــم .وقبيـــل الثـــورة
خ ّيم ــت أج ــواء الريب ــة واحل ــذر والرتق ــب ع ــى
الكوف ــة منبئ ــة ع ــن زل ــزال عني ــف س ــوف هي ــز
أركاهنـــا وأحياءهـــا.
ملـــا اســـتتب الوضـــع للمختـــار يف الكوفـــة دعـــا
بإبراهي ــم ب ــن األش ــر  ،فعق ــد ل ــه عق ــدً ا وأم ــره
باملســـر إىل جيـــش الشـــام يف املوصـــل ،فخـــرج
ومعـــه النخبـــة مـــن جيـــش الكوفـــة ومل يتبـــق
مـــع املختـــار ســـوى قـــوة قليلـــة ،وعســـكر
إبراهيـــم بجيشـــه يف ســـاباط املدائـــن .فحينئـــذ
توســـم أهـــل الكوفـــة مـــن املوالـــن لبنـــي أميـــة
يف املختـــار القلـــة والضعـــف ،فخرجـــوا عليـــه،
وجاه ــروه الع ــداوة ،ومل يب ــق أح ــد مم ــن اش ــرك
يف قتـــل احلســـن ( ،)Qوكان خمتف ًيـــا إال وظهـــر،
ونقض ــوا بيعت ــه ،واجتمع ــت القبائ ــل علي ــه م ــن
بجيل ــة واألزد وغريه ــا ،فص ــارت الكوف ــة كله ــا
عـــى املختـــار ســـي ًفا واحـــدً ا ،فبعـــث املختـــار
ً
رســـول إىل إبراهيـــم بـــن مالـــك
مـــن ســـاعته
األشـــر( )Jوهـــو بســـاباط ( :ال تضـــع كتـــايب
حتـــى تعـــود بجميـــع مـــن معـــك إيل) .فوافـــاه
إبراهي ــم يف الي ــوم الث ــاين بخيل ــه ورجل ــه ،ومع ــه
أه ــل النج ــدة والق ــوة .وج ــاء البش ــر إىل املخت ــار

أن املتمرديـــن و ّلـــوا مدبريـــن ،فمنهـــم مـــن
اختف ــى يف بيت ــه  ،ومنه ــم م ــن حل ــق بمصع ــب
ب ــن الزب ــر يف الب ــرة ،ومنه ــم م ــن خ ــرج إىل
الباديــة ،ثــم وضعــت احلــرب أوزارهــا ،وحلــت
أزرارهـــا ،وحمـــص القتـــل رشارهـــا .وكانـــت
تلـــك املحاولـــة الفاشـــلة لالنقـــاب عـــى
ـرا
املخت ــار وم ــا أفرزت ــه م ــن نتائ ــج س ــب ًبا كب ـ ً
م ــن أس ــباب ب ــدء محل ــة االنتق ــام م ــن األرشاف
ومســـوغًا
وقتلـــة احلســـن( )Qيف الكوفـــة
ّ
إلطـــاق يـــده فيهـــم حتـــى قتـــل منهـــم
مقتلـــة عظيمـــة .ابـــن أعثـــم :الفتـــوح  ،ج  ، 6ص .244
وفاته:
دارت معرك ــة ب ــن إبراهي ــم ب ــن مال ــك األش ــر
وحممـــد بـــن مـــروان قبـــل يـــوم واحـــد مـــن
املعركــة األصليــة التــي وقعــت بــن عبــد امللــك
ومصع ــب ،ورغ ــم م ــا أب ــدى اب ــن األش ــر فيه ــا
م ــن ش ــجاعة فائق ــة ،فق ــد ُه ــزم و ُقت ــل خليان ــة
َعتّـــاب بـــن الورقـــاء التميمـــي الـــذي تراجـــع
ع ــى مواط ــأة م ــع عب ــد املل ــك ،وعندئ ـ ٍ
ـذ قت ــل
م ــوىل لبن ــي ع ــذرة يق ــال ل ــه عبي ــد ب ــن مي ــرة
ابـــن األشـــر واحتـــ ّز رأســـه وأحـــرق ج ّثتـــه
َ
وهـــو مـــوايل ُحصـــن بـــن نمـــر الـــذي قتلـــه
إبراهيـــم يف حـــرب خـــازر.
تاريخ وفاته:
اختلـــف املؤرخـــون يف تاريـــخ قتـــل إبراهيـــم
أن ابـــن األثـــر،
بـــن مالـــك األشـــر ،فرغـــم ّ
ـاء ع ــى إح ــدى الرواي ــات
والط ــري ذك ــرا بن ـ ً
ع ــام  71هـــ 690 /م ،إال أن أكث ــر املؤرخ ــن،
يـــرون أنّـــه كان  72هـــ 691 /م .تاريـــخ
اإلســـام الذهبـــي :ج  ،2ص .754
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جمتـمعـنـــا

َب َهوا ُه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْق َوى الن ِ
ّاس َم ْن َغل َ

ســوء الظــن
احللقة الثانية

تكلمن ــا يف الع ــدد الس ــابق ع ــن س ــوء الظ ــن
وذكرنـــا االدلـــة عـــى حرمتـــه كـــا ذكرنـــا
اث ــاره الفردي ــة واالجتامعي ــة ويف ه ــذا الع ــدد
نكمـــل الـــكالم عـــن ســـوء الظـــن.
طرق مكافحة سوء الظن:
هنـــاك عـــدة طـــرق للقضـــاء عـــى ســـوء
الظـــن منهـــا:
األول :إص ــاح النف ــس :س ــوء الظ ــن يص ــدر
مــن األشــخاص املذنبــن األرشار ذوي الطبيعة
الســـيئة ،وهـــذا يعنـــي أن األفـــراد الفاســـدين
املذنبـــن ،يقارنـــون اآلخريـــن بأنفســـهم
26

العدد ( )61لشهر جمادى اآلخرة سنة 1440هـ

وي ــرون انع ــكاس ذنوهب ــم ورذائله ــم فيه ــم،
لذلـــك يـــرون اجلميـــع مثـــل أنفســـهم هلـــم
نف ــس خصاهل ــم ،ف ــيء ال ّظــ ّن يتح ّت ــم علي ــه
للقضـــاء عـــى هـــذه احلالـــة قبـــل كل يشء أن
هيتـــم بإصـــاح عيوبـــه ،حتـــى إذا مـــا قـــارن
اآلخريـــن بنفســـه ،ال ينجـــر إىل ســـوء ال ّظـــ ّن
هب ــم ،إذن أح ــد ط ــرق مكافح ــة س ــوء الظ ــن
هـــي إصـــاح عيـــوب الننفـــس ،عـــن أمـــر
املؤمن ــن (( :)Qي ــا أهي ــا الن ــاس طوب ــى مل ــن
شـــغله عيبـــه عـــن عيـــوب الناس.)...هنـــج
البالغـــة :ج ،2ص.96

ّاس َم ْن َر َف َ
ض ُد ْنيا ُه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْك َي ُس الن ِ

الث ــاين :مح ــل عم ــل املس ــلمني ع ــى الصح ــة:
إن القاعـــدة الكليـــة عـــن األفـــراد املســـلمني
هـــي أن الفـــرد املســـلم ظاهـــر الصـــاح،
ليـــس لـــه أفـــكار ســـيئة وال يـــأيت بالقبيـــح
م ــن األع ــال ولي ــس ع ــى ض ــال ،وبحك ــم
اإلس ــام إن ــه من ـ ّـزه م ــن كث ــر م ــن الرذائ ــل
واألعـــال القبيحـــة ،لذلـــك فاألعـــال التـــي
يراه ــا املس ــلمون م ــن إخوهت ــم ،جي ــب محله ــا
ع ــى الصح ــة مه ــا أمك ــن وكان هل ــا توجيهــ ًا
والتـــورع عـــن
مقبـــوال ،كـــا جيـــب اإلمتنـــاع
ّ
محـــل أعـــال وأقـــوال اآلخريـــن عـــى غـــر
الصحـــة ،وهـــذا طريـــق آخـــر مـــن طـــرق
مكافحـــة ســـوء الظـــن.
التـــرع :أحـــد طـــرق
الثالـــث :إتّقـــاء
ّ
مكافح ــة س ــوء الظ ــن ه ــو إذا س ــمع اإلنس ــان
ـرع يف
ش ــيئ ًا ع ــن أخي ــه املس ــلم علي ــه أال يت ـ ّ
القضـــاء وترتيـــب األثـــر ،بـــل يصـــر حتـــى
يتأكـــد مـــن صحـــة اخلـــر أو ّ
تكذيبـــه ،فـــإذا
اطم ــأن وتأك ــد من ــه عندئ ـ ٍ
ـذ ال ب ــأس برتتي ــب
األثـــر.
ع ــن النب ــي األك ــرم ( ...( :)Oو إذا ظنن ــت
فـــا تقـــض .)...الوســـائل :ج ،11ص.363
وع ــن أم ــر املؤمن ــن (( :)Qأهي ــا الن ــاس م ــن
ع ــرف م ــن أخي ــه وثيق ــة دي ــن وس ــداد طري ــق
ف ــا يس ــمع ّن في ــه أقاوي ــل الن ــاس ،أم ــا إن ــه
ويط ــيء الس ــهام ،وحيي ــل
ق ــد يرم ــي الرام ــي ُ
الـــكالم ،وباطـــل ذلـــك يبـــور واهلل ســـميع و
ش ــهيد).هنج البالغ ــة:ج،2ص.24
قـــد خيطـــر هـــذا الســـؤال يف ذهـــن أحـــد
وهـــو هـــل إن ســـوء الظـــن بـــأي أحـــد ،ويف
كل وقـــت قبيـــح ،أم أن هـــذا األمـــر خيتلـــف

حســـب الزمـــان و األفـــراد؟
ففـــي اجلـــواب جيـــب القـــول :إن مـــا جاءنـــا
يف الرواي ــات ه ــو أن س ــوء الظ ــن ق ــد جي ــوز
يف بع ــض املواق ــع ب ــل ق ــد جي ــب ،وفي ــا ي ــي
نشـــر إىل بعـــض هـــذه املواقـــع:
أ) زم ــان غلب ــة الفس ــاد :فف ــي املحي ــط ال ــذي
ـــم الفســـاد أكثـــر أفـــراده و شـــاعت فيـــه
َع َّ
املع ــايص و الذن ــوب ،يك ــون حس ــن الظ ــن يف
ه ــذا املحي ــط عم ــا غ ــر منطق ــي وغ ــر ُم َّب ــذ
وقـــد يـــؤدي إىل خـــداع اإلنســـان و رضره،
عــن أمــر املؤمنــن (( :)Qإذا اســتوىل الفســاد
ع ــى الزم ــان وأهل ــهَ ،فأ ْح َســ َن َر ُج ـ ٌـل ال ّظــ ّن
برجـــلٍ فقـــد ُغ ِ
ـــرر) .هنـــج البالغـــة :ج ،4ص.27
ب) بعـــد الصلـــح مـــع العـــدو :حســـن
الظـــن بالعـــدو بعـــد الصلـــح يـــدل عـــى
الســـذاجة و عـــدم احلنكـــة ،فاملســـلم جيـــب
أن يكـــون دائـــ ًا حـــذر ًا ذكيـــ ًا ال خيـــدع
بأحابيـــل خصمـــه ،فقـــد يكـــون صلحهـــم
حيلـــة جديـــدة إلغفـــال املســـلمني والتســـ ّلط
عليهـــم ،عـــن أمـــر املؤمنـــن (( :)Qاحلـــذر
كل احلـــذر مـــن عـــدوك بعـــد صلحـــه ،فـــإن
العـــدو ر ّبـــا قـــارب ليتغفـــل ،فخـــذ احلـــزم،
واتـــم يف ذلـــك حســـن الظـــن) .هنـــج البالغـــة:
ّ
ج ،3ص.106
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ّاس َم ِن ْ
الد ْنيا ْال ِخ َر َة).
اشتَرى ِب ُّ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْر َب ُح الن ِ

صفات النيب حييى( )Qيف القرآن

ال زال الكالم يف قصة النبي حييى (.... )Q
(حييـى) ( )Qمـن أنبيـاء اهلل الكبار ،ومـن مجلـة امتيازاته وخمتصاته أنّـه وصل إىل مقـام النّبوة
يف مرحلـة الطفولـة ،فـإِن اهلل سـبحانه قـد أعطـاه عق ً
لا وذكاء ًا و ّقـاد ًا ودرايـة واسـعة يف هذا
العمـر ،بحيـث أصبـح مؤه ً
لا لتقبل هـذا املنصب.
واملستفاد من املصادر اإلسالمية واملسيحية أن حييى ( )Qكان بن خالة عيسى (.)Q
رصحـت املصـادر املسـيحية ّ
بـأن حييـى غسـل املسـيح ( )Qغسـل التعميـد ،ولذلـك
فقـد ّ
يسـمونه (حييـى املعمـد) وغسـل التعميـد غسـل خـاص يغسـل املسـيحيون أوالدهـم بـه،
ّ
ويعتقـدون أنّـه يطهرهـم مـن الذنـوب وملـا أظهـر املسـيح ( )Qنبوتـه آمـن بـه حييـى (.)Q
لقـد كان بين حييـى وعيسـى ( )Qجوانـب مشتركة ،كالزهـد اخلـارق غير املألـوف ،وترك
الـزواج ألسـباب ذكـرت يف حملهـا ،ووالدهتما التي حتمـل طابع اإلعجـاز ،وكذلك النسـب
القريـب جدً ا.
(حييـى) مـن احليـاة وتعنـي البقـاء ح ّي ًا ،وقـد اختريت هـذه الكلمة اس ً
النبـي العظيم،
ما هلـذا
ّ
واملقصـود باحليـاة هنـا هـي احليـاة املا ّديـة واحليـاة املعنويـة يف نـور اإليمان ومقـام
النبـوة
ّ
واالرتبـاط بـاهلل ،وهـذا االسـم قـد اختـاره اهلل له قبـل أن يولـد ،كام جاء يف سـورة مريـم ( َيا
شر َك بِ ُغلا ٍم اسـمه َييـى َل نَجع ْـل َلـه ِمـن َقب ُـل س ِ
ِ
ـم ّي ًا) .سـورة مريـم ،7 :ومن هذا
ْ ُ ُ َْ ْ ْ َ
ُ ْ ْ َ
َزك َِر َّيـا إنَّـا ُن َب ِّ ُ
يتبين أيضـ ًا ّ
سـمي هبذا االسـم.
أن أحـد ًا مل يسـبق أن ّ
ّ
صفات حييى ( )Qالبارزة:
أشـار القـرآن الكريـم إىل املواهـب العشرة التـي منحهـا اهلل ليحيـى ( )Qوالتـي اكتسـبها
بتوفيـق اهلل:
الك َْم َصبِ ّي ًا ) .مريم ،12 :وهو أمر النّبوة والعقل والذكاء والدراية.
َ -1
(وآ َت ْينَا ُه ْ ُ
ِ
(و َحنَانَـ ًا مـ ْن َلدُ نَّـا ،)...واحلنـان يف األصـل بمعنـى الرمحـة والشـفقة واملح ّبـة وإظهـار
َ -2
العالقـة واملـو ّدة لآلخريـن.
(و َزكَاةً)؛ أي أعطيناه روح ًا طاهرة وزكية.
َ -3
ِ
(وك َ
َان تَق ّي ًا) .مريم ،13 :فكان يتجنب كل ما خيالف األوامر اإلهلية.
َ -4
ِ
ِ
ِ
(و َب ّر ًا ب َوالدَ ْيه) فقد كان بار ًا بوالديه.
َ -5
(و َل ْ َيكُن َج َّبار ًا) .فلم يكن رج ً
ال ظا ًملا ومتكرب ًا وأناني ًا.
َ -6
ِ
 -7ومل يكن ( َعص ّي ًا).مريم .14 :ومل يقرتف ذنب ًا ومعصية.
وملـا كان جامعـ ًا لـكل هـذه الصفات البـارزة ،واألوسـمة الكبرية ،فإن اهلل سـبحانه قد سـ ّلم
ِ
ِ
ـو َم ُي ْب َع ُ
(و َس َ
ح ّي ًا) .مريـم.15 :
ـو َم َي ُم ُ
ـث َ
ـوت َو َي ْ
ـو َم ُولدَ َو َي ْ
لا ٌم َع َل ْيـه َي ْ
عليـه يف ثالثـة مواطـنَ :
النبوة يف الطفولة:
ِ
صحيـح ّ
أن مرحلـة النضـج العقلي لإلنسـان هلـا حـدّ معين عـادة ،إ ّل أنّـه يوجـد أفـراد
اسـتثنائيون بين البشر دائ ًام ،فـأي مانع من أن خيتصر اهلل هـذه املرحلة لبعض عبـاده ملصالح
مـا ،وجيعلهـا تتلخـص يف سـنوات أقل؟ كما أن مرور سـنة أو سـنتني على الوالدة أمـر حمتّم
مـن أجـل التمكـن مـن النطـق عـادة ،يف حين أنـا نعلـم أن عيسـى ( )Qقـد تك ّلـم يف أيامه
األُوىل ،وكان كالمـ ًا عميـق املحتـوى مـن شـأنه أن يصـدر عـادة عـن أنـاس كبار يف السـن.
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ْب َّ
الت َو ُّك ُل َعلى اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل ُق َّو ِة ا ْل َقل ِ

العلم ّ
مشقة َلذيذة
َط ُ
لب ِ
نق ــل آي ــة اهلل العظم ــى الش ــيخ االراك ــي (  ،) Hان الش ــيخ عب ــد الكري ــم احلائ ــري مؤس ــس

احل ــوزة العلمي ــة يف ق ــم ،كان يق ــول ( :مل ــا كن ــت يف س ــامراء أدرس عن ــد املرح ــوم حمم ــد
حســـن املجـــدّ د الشـــرازي ،كانـــت يل حجـــرة يف الطابـــق العلـــوي مـــن املدرســـة ،ويف

اجلـــو البـــارد
الصيـــف حيـــث تشـــتد حـــرارة الشـــمس ،كان يلتجـــئ طلبـــة املدرســـة إىل
ّ
يف الـــرداب ( حتـــت أرض املدرســـة ) وأمـــا أنَـــا فقـــد كنـــت أبقـــى يف احلجـــرة والعـــرق
يتص َّبـــب مـــن رأيس ووجهـــي ،فكنـــت أخلـــع ثيـــايب وائتـــزر بـــإزار ألقـــاوم شـــدة َ
احلـــر،

فف ــي الوق ــت ال ــذي أتص ّب ــب في ــه عرقــ ًا كن ــت أتفك ــر وأتدب ــر يف معلوم ــايت الدراس ــية،
ّ
حـــل
وكنـــت مـــرور ًا بنفـــي يف ذلـــك احلـــن ،لقـــد حصـــل مـــرار ًا أن اســـتعىص لـــدي

ـت أص ــاب بإره ــاق م ــن ش ــدة
مس ــألة م ــن املس ــائل العلمي ــة وان ــا يف ذل ــك احل ــال ،فكن ـ ُ

التفك ــر ،فأن ــام ث ــم أس ــتيقظ بع ــد قلي ــل ألواص ــل تفك ــري ،واذا يب أج ــد احل ـ ّ
ـل أمام ــي.
عن أيب إسحاق السبيعي ،عمن حدثه قال :سمعت أمري املؤمنني ( )Qيقول:

( أهي ــا الن ــاس اعلم ــوا أن ك ــال الدي ــن طل ــب العل ــم والعم ــل ب ــه ،أال وإن طل ــب العل ــم
ـم ُه ع ــادل
أوج ــب عليك ــم م ــن طل ــب امل ــال ،إن امل ــال مقس ــوم مضم ــون لك ــم ق ــد َق َس ـ َ
بينكـــم َ ِ
وســـ َي ِفي لكـــم ،والعلـــم خمـــزون عنـــد أهلـــه وقـــد ُأمرتـــم بطلبـــه مـــن
وضمنَـــ ُهَ ،

أهلـــه فاطلبـــوه) .وســـائل الشـــيعة احلـــر العامـــي ،27 :ص.25

وعـــن مفضـــل ابـــن عمـــر قـــال ســـمعت أبـــا عبـــد اهلل ( )Qيقـــول ( :عليكـــم بالتف ّقـــه يف

دي ــن اهلل وال تكون ــوا أعرابــ ًا فإن ــه م ــن مل يتفق ــه يف دي ــن اهلل مل ينظ ــر اهلل إلي ــه ي ــوم القيام ــة
ومل ي ــزك ل ــه عمــاً) .ال ــكايف الش ــيخ الكلين ــي :ج ،1ص.31
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الد ْنيا ِع َوض ًا َع ِن ْال ِخ َرةِ).
ّاس َم ْن َر ِض َي ِب ُّ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْخ َس ُر الن ِ

فأعتربوا يا أوىل األلباب

األذان دعوة للقاء احلبيب
ورحب ــت ب ــه ،وقدّ م ــت ل ــه الطع ــام ،وبعده ــا اخ ــذ
رج ــع ال ــزوج اىل بيت ــه يف املس ــاء ،فاس ــتقبلته زوجت ــهّ ،
يس ــأهلا ع ــن ش ــؤون البي ــت وش ــؤوهنا ويف اثن ــاء حديث ــه معه ــا س ــأهلا :ه ــل صليت ــي الظهري ــن؟
الزوجة  :ال
الزوج  :ملاذا ؟!
الزوجة  :جئت من العمل تعب ًة جد ًا ونمت قليالً ،فغلبني النوم حتى خرج الوقت....
الزوج  :هل صليتي العشاءين؟
الزوجة  :ال!
ال ــزوج  :مل ــاذا ي ــا حبيبت ــي تأخري ــن أداء الص ــاة ع ــن وقته ــا ،تتهاون ــن فيه ــا ،حس ــنا  ..اذهب ــي وص ــيّ
الظهري ــن قض ــاء ًا ،وال يفوت ــك وق ــت العش ــاءين ...
يف الي ــوم الث ــاين يغ ــادر ال ــزوج يف رحل ــة عم ــل ولك ــن بع ــد ع ــدة س ــاعات يف ــرض أن يك ــون ق ــد وص ــل
مل يتص ــل أو يرس ــل هل ــا رس ــالة بأن ــه ق ــد وص ــل بالس ــامة ك ــا ه ــي الع ــادة عن ــد س ــفره!
الزوجــة تتصــل لتطمئــن عــى وصولــه بالســامة ،وال مــن جميــب وتعيــد االتصــال ويــرن اهلاتــف! وال اجابــة
ب ــدأ القل ــق ي ــأكل قلبه ــا ! ه ــذه ليس ــت عادت ــه  ..تعي ــد االتص ــال م ــرة واثن ــان وث ــاث ..وال م ــن جمي ــب!
بع ــد ع ــدة س ــاعات  ..يتص ــل ال ــزوج أخ ــر ًا! والزوج ــة ت ــرد بلهف ــه :ه ــل وصل ــت بالس ــامة ..
الزوج  :نعم وصلت  ..احلمد هلل ..
الزوجة  :متى وصلت؟!
الزوج  :منذ  4ساعات تقريب ًا ..
الزوجة بغضب :منذ  4ساعات ؟ ومل تتصل يب ؟!!!
الزوج :عندما وصلت كنت تعب ًا جد ًا ونمت قلي ً
ال ..
الزوجة  :مل تكن دقائق ًا قليلة ستتعبك إن كلمتني ..
ثم أمل تسمع رنّات اهلاتف عندما كنت اتصل ؟!
الزوج  :بال  ..سمعته ..
الزوجة  :ومل ترد ! ملاذا ..أال تكرتث يب ؟
الزوج  :كال ياعزيزيت ..
ولكنك باألمس مل تكرتثي عند سامع اآلذان  ..نداء اهلل ..
الزوجة بدموع حمبوسة وبعد صمت مل يطل  :نعم  ..أنت حمق ..أنا آسفة ..
ِ
أساحمك...
عيل أن
الزوج  :ليس أنا من ّ
اطلبي من اهلل املغفرة وال تعودي إىل ذلك ..
فإن ُج َّل ما أريد هو أن جيمعنا اهلل بقرص يف اجلنة نبدأ به حياة أبدية ..
تؤخر الزوجة فريض ًة واحدةً...
منذ ذلك احلني  ..مل ّ
الع ــرة م ــن القص ــة :ال ــذي حيب ــك فعــ ً
ا ه ــو ال ــذي يدفع ــك إىل األم ــام يف الطري ــق إىل اهلل ،ث ــم يق ــف يف
طريق ــك ليمنع ــك م ــن الع ــودة إىل ال ــوراء.
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