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قضية ورأي

واقعة اجلمل
تعدّ معركة اجلمل انشقاقا آخر

بني املسلمني بعد حادثة السقيفة،

واحداثها جرت يف البرصة سنة 36

هـ بني أمري املؤمنني  Qوانصاره وبني

أمري ْي جيش املدينة
مؤيدي طلحة والزبري َ

الذي تقدمته عائشة عىل ظهر مجل سميت الواقعة به ،فبعد مقتل عثامن بن عفان بايع كبار الصحابة

عل ّي ًا  Qخلالفة املسلمني ،انتقل للكوفة جاع ً
ال منها عاصمة خالفته ،وأراد بعض الصحابة وعىل

أجل األمر ،فقاال ّ
:إن عل ّي ًا مل يكن
رأسهم طلحة والزبري من اإلمام  Qأن يقتص من قتلة عثامن لكنه ّ
قادر ًا عىل إنفاذ القصاص يف قتلته ،وبعد أربعة أشهر عىل البيعة رفض طلحة والزبري هذا التباطؤ يف

أخذ القصاص ،فالتقيا يف مكة بعائشة واتفقا معها للخروج اىل البرصة متهيدا للقبض عىل قتلة عثامن،

معني ،وعندما ِ
بويع اإلمام Q
ولكن احلقيقة أن اإلمام  Qترك القصاص لعدم ثبوت احلجة عىل شخص ّ

وعني آخرين ،فخاب ظن كل من طلحة والزبري بعد مبايعتهام لإلمام Q
من قبل أهايل األمصار وعزل والة ّ
ألهنام بايعاه طمع ًا يف منصب أثناء واليته ومل ينااله ،فاختذا من القصاص ملقتل عثامن ذريعة لعزل

اإلمام أوقتله وعائشة معهم ،والغريب أهنا هي طالبت بقتل عثامن حيث كانت تقول( :اقتلوا نعث ً
ال
فقد كفر) اإلصابة يف معرفة الصحابة ،بن حجر:ج،3ص ،373وبعدها وقعت املعركة وانتهت هبزيمة أصحاب

اجلمل ومقتل ( 17ألفا) من الطرفني ،منهم طلحة والزبري ،وطالب بالغنيمة بعض املسلمني ممن

قاتل يف صف اإلمام  ،Qفقال هلم من يسبي أمه! فزوجات النبي أمهات للمؤمنني ،وقال لعائشة (..

ما أنصفوك ،خدّ روا حرائرهم وأبرزوك )..مروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص ،376فأمر بتجهيزها وأرسل

معها  40امرأة وأخاها حممد بن أيب بكر ،ومن اجلدير بالذكر ّ
أن هذه احلرب محلت الكثري من اآلثار

السلبية عىل املسلمني فلوالها ملا كانت حرب ص ّفني والنهروان ،وال ُرميت الكعبة باملنجنيق.
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قطاف

ــــت؟
هـــــل وفــــ ْي
َ

تذكر أهيا اإلنسان أنك كنت يف ساحة الالشئ واملخلوقات ك ّلها تعيش وتأكل وتلعب وتنام وتتزاوج

وأنت ال يشء.

ثم شاء اهلل تعاىل أن هيبك نعمة الوجود ولكي تستفيد من هذه النعمة بصورة أكمل جعلها يف مراحل

ومراتب :فمرحلة النطفة تلك نقطة املاء التي ال حي ّبها اإلنسان ،خترج من مكان مستهجن حتى من ناحية

اللفظ وحيكم عليها الرشع والعرف بالنجاسة ويصنّفها ضمن القاذورات ،وليس ذلك لعب ًا وهلو ًا ،وال هو

إمهال وعبث ،لكن لتنمو يف داخلك يف املستقبل نبتة التواضع ،وبعد أن تكون ف ّعاالً يف احلياة تعرف قدرك
ِ
ِ
ن ُمدَّ ك ٍر)القمر15:
(و َل َقدْ ت ََر ْكن َ
َاها َآ َي ًة َف َه ْل م ْ
فال تظلم وال تتطاول ،إهنا مواد تربوية قبل أن تنفخ فيك الروحَ ،
تتحمل فيها األ ّم من العذاب اجلسدي واألمل النفيس
ثم تنمو قطر ُة املاء هذه يف ظلامت ودم وحلم
ّ

باختيارها لتحافظ عىل وجودك يف بطنها بني أعضائها تسعة أشهر تقاسمك طعامها وتنفرد هي بآالمها،

قوة وال اختيار :ذلك كي يثبت يف دمك وحلمك ود
وتتن ّعم أنت بوسائد حناهنا وأنت ال حول لك وال ّ
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا) األحقاف15:
(مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ك ُْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ك ُْر ًها َو َ ْ
وبرها وعرفان حقها عليكَ َ .
األم ّ
وبعد أن يأذن اهلل باخلروج من سجن الظلامت اىل سجن النور ،ال يعطيك اهلل من اختيارك إال البكاء

لتعرب به عن كل املطالب واملشاعر ،ويبقى العبء والتعب عىل األم يساعدها ذلك الرجل الذي يزرع
اهلل يف قلبه احلنان والرأفة لك اىل حد التضحية بحياته من أجلك ،فتكون أنت يف كنف رجل وامرأة،

يف نظرمها أنت جزء من روحيهام ،فيسهران سنين ًا عىل صحتك ،وراحتك ،وتربيتك حتى ينطق لسانك
الصغري الكسري أول كلمة ينتظراهنا منك ،فتكون هلام عيد ًا وهبج ًة ورسور ًا.

وأورقت حيات َ
وأثمرت أيا ُم َك ،فهل و َف ْي َت بعد أن استو َف ْي َت؟ وهل ك َف ْي َت بعد
ُك،
أخري ًا شدّ اهلل ُعو َد َك،
ْ
ْ
ِ
ِ
(وا ْع ُبدُ وا اهللََّ َو َال ت ْ ِ
ح َسانًا) النساء36:
أن استك َف ْي َت؟ َ
ُرشكُوا بِه َش ْي ًئا َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْ
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قراءة في كتاب

حلية املتقني يف اآلداب والسنن واألخالق
من كتب األخالق واآلداب العامة واخلاصة كتاب ِ
(حلية املتقني)،
وهو من تصانيف ّ
العالمة الشيخ حممد باقر املجليس ط ّيب اهلل ثراه
صاحب ِ
الس ْف ِر الكبري يف سرية أخبار أهل البيت  Kاملسمى (بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة

أبرص ّ
العالمة املجليس النور يف مدينة
األطهار )Kوهو أشهر من نار عىل علم يف التأريخ الشيعي،
َ

أصفهان عام  1037هـ يف عرص الدولة الصفوية وبالتحديد يف زمن حكومة الشاه عباس األول ،أبوه
الشيخ حممد تقي املجليس من أعيان الشيعة وجمتهدهيم ،كام أنه من أبرز تالمذة الشيخ البهائي .H
أما كتاب ِ
(حلية املتقني) فهو يمثل دستور ًا أخالق ّي ًا متكام ً
ال للمؤمنني ذكر فيه دقائق اآلداب وروائع السنن

وجمامعاألخالقالتي ُت ّققتكاملشخصيةاملسلمبجميعجوانبها،كلذلكذكرهامننصوصأهلالبيتK
يتضمن سلوك أهل البيت  Kالذي هو منهاج سعادة املؤمن يف الدارين.
وأخبارهم وأحواهلم ،فهو
ّ
وأصل لغة الكتاب الفارسية ترمجه للعربية وح ّق َقه الشيخ خليل رزق العاميل جزاه اهلل خري ًا.

وقد ّبني ّ
العالمة الداعي لتأليف هذا الكتاب يف مقدمة الكتاب بقوله( :إن كل اآلداب املحمودة

ومجيع األخالق احلميدة قد ب ّينت يف رشيعته ودينه  Oوقد َب ّين ُْت هذه اآلداب واألخالق يف
كتاب(عني احلياة) بشكل خمترص ،وهلذا قام مجع من السالكني يف مسالك السعادة والناهجني
مناهج احلق واملتابعني خط أهل بيت الرسالة  Kوالتمسوا من هذا العبد احلقري أن يكتب رسالة يف
بيان حماسن اآلداب املستوحاة من الطريقة الصحيحة واملستقيمة للنبي  Oواألئمة الطاهرين K

رت هذه الرسالة ببضاعتي القليلة لينتفع هبا املؤمنون)
وحر ُ
باألسانيد املعتربة فتوكلت عىل اهلل ّ
ّبوب املجليس كتابه بأربعة عرش باب ًا ،وكل باب فيه اثنا عرش فصالً ،بدأت بآداب لبس الثياب والنعل،
وانتهت يف آداب السفر ،ثم خامتة يف بعض الفوائد املتفرقة.

جاء يف الفصل الثاين من الفصل اخلامس يف قص الشعر عن الكاظم ّ :Q
(إن الشعر عىل الرأس إذا

وطم الشعر جييل البرص ويزيد يف ضوء نوره) ص238
طال أضعف البرص وذهب بضوء نورهّ ،

تطهر ثم أوى
ويف الفصل الثاين من الباب الثامن يف فضل الطهارة عند النوم ،قال الصادق ( :Qمن ّ
فليتيمم من دثاره كائن ًا ما كان ،فإن فعل
اىل فراشه بات وفراشه كمسجده ،فإن َذك ََر أنه عىل غري وضوء
ّ

ذلك مل يزل يف الصالة وذكر اهلل عز وجل) ص329

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

العدد ( )15لشهر جمادى اآلخرة سنة 1438هـ

5

التنمية البشرية

التعامل مع قلق االمتحان
قلق االمتحان هو عدم االرتياح

والتوجس ،أو التوتّر الذي يشعر به

وعىل اجتهاده يف الدراسة ،فال تكون

الطالب الذين لدهيم خوف من الفشل

النتيجة ج ّيدة.
ّ
أهم أسباب القلق من
إن أحد
ّ

الطالب يف صورة أعراض خمتلفة ،كالتوتر

التوتّر يف نفوس أوالدهم ال عن قصد لكن

يف االمتحان ،ويظهر هذا القلق عىل

ورسعة االنفعال واضطراب يف النوم،
إضافة اىل ضعف الرتكيز وضعف القدرة

عىل االستيعاب ورسعة النسيان والنظرة
السلبية للذات والشعور باليأس وعدم

القدرة عىل اإلنجاز.

وهذا النوع من القلق مشكلة يعاين منها
ّ
الطالب كثري ًا ،وغالب ًا ما يكون هلذا القلق
سلبي ،وينبغي عىل الطالب التعامل
تأثري
ٌّ
ٌ

االمتحانات هم أهل الطالب ،فهم يس ّببون

بطرق تشجيع خاطئة ،كالتهديد باحلرمان
معني ،أو الوعيد بعقوبات أخرى
من يشء ّ

يف حال عدم احلصول عىل النتيجة التي

يطمحون إليها.

والعامل اآلخر هم املعلمون الذين
خيوفون ّ
ويلوحون
الطالب من االمتحان ّ
ّ
عليهم بالعقاب ممّا جيعلهم متوتّرين
خائفني.

مع هذا اخلوف بذكاء وأناة ليتجاوز هذا

ورغم ذلك أهيا الطالب العزيز فأنت

األثر من السلبي اىل اإلجيايب فيمكن أن
يدفع القلق الطالب إىل بذل جهد للتغ ّلب

سنذكر لك بعض نصائح الرتبويني تستعني

التوتر وحيصل عىل النجاح ،وينبغي تويل

عليه ،وإال فسيؤ ّثر عىل ثقة الطالب بنفسه،
6
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العنرص الرئيس يف معاجلة هذه احلالة وإنام
هبا عىل جتاوز حاالت القلق والتوتّر ،
فتصبح االمتحانات أمر ًا عاد ّي ًا غري مريب.

* ينبغي أن تكون حريص ًا عىل أن تأخذ
قسط ًا كافي ًا من النوم وتريح جسمك يف

* ضع ساعة أمامك عند َبدْ ِء االمتحان
تقسم وقتك لإلجابة عىل ّ
كل األسئلة،
حتى ّ

يمنحك الرتكيز واهلدوء.

آخر الوقت إن مل يعد لديك متسع لإلجابة

اليوم الذي يسبق االمتحان  ،فإن ذلك
* عليك أن تأكل شيئ ًا خفيف ًا قبل

ليزودك بطاقة ج ّيدة تساعد يف
االمتحانّ ،

التفكري اجليد يف االمتحان ،وجتنّب التخمة.

* ممارسة التامرين الرياض ّية تساعد يف
ختفيف التوتر واخلوف عادة.
* الدعاء والتوكّل عىل اهلل دائ ًام فهو

مصدر التوفيق.

وتعطي ّ
كل سؤال ح ّقه ،وحتى ال تتوتر يف
عىل كل االمتحان.

* يف البداية أجب اإلجابات األسهل
ْ
انتقل لألصعبّ ،
فإن هذا سيجعلك
ثم
ّ

تضمن أجوبة صحيحة كافية يف البداية،
وهذا أمر يبعث يف النفس ثقة أكرب فتكمل

االمتحان هبدوء واطمئنان.

* البدء باالمتحان يف وقت مبكر ،وعدم

هدر الوقت ،مما يمنح الطالب الثقة بنفسه

وقدراته عىل جتاوز االمتحانات بتفوق.

* ال تاول أن ّ
تغش أثناء أداء االمتحان

وال تبحث عن اإلجابات من طرق غري
مرشوعةّ ،
فإن هذا األمر سيشتت الذهن
أكثر فيحول دون فائدتك.

* راجع مواد االمتحان قبيل االمتحان

بطريقة رؤوس أقالم ونقاط رئيسية فقط،

بأهم النقاط والعناوين دون
وذكّر نفسك ّ
احلاجة إلشغال نفسك بمراجعة املا ّدة ك ّلها
فيخذلك الوقت ويس ّبب لك اإلحباط ،ممّا
يثري خوفك أكثر.
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عقيدتي

عقيدتنا فـــــــــ
من العقائد التي اختص هبا أتباع أهل البيت Q

مسألة الرجعة ،ومعنى الرجعة أن اهلل تعاىل ُيعيد

قوم َا من األموات إىل الدنيا يف صورهم التي

عز فريق ًا و ُي ّ
ذل فريق ًا آخر ،وينصف
كانوا عليها ،ل ُي ّ

املظلومني من الظاملني ،ووقتها عند قيام اإلمام
صاحب الزمان أرواحنا ملقدمه الفداء.

واملشمولون بالرجعة هم قسامن :من علت درجته

يف اإليامن ،ومن بلغ الغاية يف الفساد ،ثم يصريون
بعد ذلك إىل املوت.

والرجعة ثابتة عند اإلمامية بأدلة قرآنية وروائية،

بخالف املذاهب األخرى حيث يستقبحون
االعتقاد هبا ،بل يعدّ ون االعتقاد بالرجعة من

الطعون يف رواة احلديث والتي تستوجب رفض
روايته وعدم األخذ هبا.

أدلة الرجعة :أ ّما القرآن الكريم فمثل قوله
تعاىل( :أمل ت ََر إىل ا َّل ِذي َن َخ َر ُجوا ِمن ِد ِ
يار ِهم َو ُهم

ِ
اهم
ُأ ُل ٌ
وف َح َذ َر ا َملوت َف َق َال َهلُم اهللُ ُموتُوا ُث َّم أح َي ُ
َّاس َو َل ِك َّن أك َث َر الن ِ
ضل عىل الن ِ
لذو َف ٍ
إن اهللَ ُ
َّ
َّاس
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ال َيشك ُُر َ
ون) البقرة ،243 :فجميع الروايات الواردة
يف تفسري هذه اآلية املباركة تدل عىل َّ
أن هؤالء ماتوا

مدة طويلة ،ثم أحياهم اهلل تعاىل ،فرجعوا إىل الدنيا،

وعاشوا مدة طويلة.

حي ِيي َه ِذ ِه اهلل َب ْعدَ َم ْو ِ َتا
ومنها :قوله تعاىل ) َق َال َأنَّى ُ ْ
َف َأ َما َت ُه اهلل ِم َئ َة َعا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه) البقرة 259:فإنه ال يستقيم

معنى هذه اآلية بغري الرجوع إىل الدنيا بعد املوت.
ومنها :قوله تعاىل يف معجزة النبي عيسى  Qيف
إحياء املوتى ( َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم ِم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْي َئ ِة ال َّط ْ ِري
َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِيه َف َيك ُ
ُون
ص َو ُأ ْح ِيي
َو ْاألَ ْب َر َ

َط ْ ًريا بِإِ ْذ ِن اهللِ َو ُأ ْب ِر ُئ ْاألَك َْم َه
ِ
ا َْمل ْوتَى بِإِ ْذن اهللِ) آل عمران49:

وتوجد آيات أخرى مشاهبة.

وأما الروايات فكثرية ،منها :ما ورد عن اإلمام

رش
الصادق  Qأنه سئل عن قوله تعاىلَ :
(و َي ْو َم ن َْح ُ ُ
وز ُع َ
ون)
ِم ْن ك ُِّل ُأ َّم ٍة َف ْوج ًا ِمم َّ ْن ُيك َِّذ ُب بِآياتِنَا َف ُه ْم ُي َ
النمل ،83:فقال( :ما يقول الناس فيها؟ قلت

يقولون إهنا يف القيامة ،فقال :حيرش اهلل يف القيامة
من كل أمة فوج ًا ويرتك الباقني؟! إنام ذلك يف

ــــــــــي الرجعة
َاه ْم َف َل ْم
رشن ُ
الرجعة ،فأما آية القيامة فهذهَ :
(و َح َ ْ
ِ ِ
حدا) الكهف .47:البحار :ج ،40ص53
ُن َغاد ْر من ُْه ْم َأ َ

كام جتدر اإلشارة أيض ًا اىل أن االعتقاد بالرجعة

تكون بعد رجعة األئمة  Kوأن أول من يرجع

وال هي يف مرتبة االعتقاد باهلل وتوحيده أو بدرجة

وذكرت بعض الروايات أن رجعة النبي O

منهم اإلمام احلسني  ،Qفعن اإلمام الصادق Q

(أول من يرجع إىل الدنيا احلسني بن
قالّ :

عيل عليه السالم فيملك حتى يسقط حاجباه

اختالف) أوائل املقاالت :ص46

ليس معناه ّأهنا عقيدة تعدُّ واحدة من ُأصول الدين،

النبوة واملعاد ،بل هي من رضوريات املذهب ،فال

يرتتب عىل االعتقاد بالرجعة إنكار ألي حكم
رضوري من أحكام ِ
االسالم ،وليس ثمة تضاد بني

البحار :ج ،53ص46

هذا االعتقاد وبني ُأصول ِ
االسالم ،يقول الشيخ

عن أهل بيت العصمة  Kبوقوع الرجعة لبعض

التوحيد ،وال يف عقيدة النبوة ،بل يؤكّد صحة

تأول يف معنى الرجعة َّ
بأن معناها
بعض املتقدمني ّ

كالبعث والنشور ،وهي من االُمور اخلارقة للعادة

عىل عينيه من الكرب).

وجتدر اإلشارة اىل رغم أنّه رغم األخبار الكثرية

أموات املؤمنني والظاملني إىل الدنيا بعد املوتّ ،
فإن

رجوع الدولة واالَمر والنهي إىل آل البيت K
بظهور ِ
االمام املنتظر  Aمن دون رجوع أعيان

املتأولني
االَشخاص وإحياء املوتى ،وإىل هؤالء
ّ
يشري الشيخ املفيد قدس رسه بقوله( :اتفقت
ِ
االمامية عىل رجعة كثري من االَموات إىل الدنيا

قبل يوم القيامة ،وإن كان بينهم يف معنى الرجعة

املظفرّ :
إن االعتقاد بالرجعة ال خيدش يف عقيدة

العقيدتنيّ ،
إن الرجعة دليل القدرة البالغة هلل تعاىل

التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا حممد وآلل بيته

عليهم السالم ،وهي كمعجزة إحياء املوتى التي

كانت للمسيح  Qبل أبلغ هنا ألهنا بعد أن يصبح
ِ
االَموات رمي ًام َ
ميم *
(قال َمن ُحييي العظا َم َوهي َر ٌ
أول ٍ
مرة وهو بك ُِّل ٍ
ُق ْل ُحيييها ا َّلذي أنشأها َ
خلق
َعليم ) يس 78:عقائد ِ
االمامية :ص109
ٌ
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نحن نقص عليك

القائد المصلح

(و َق َ
ـوت َم ِلـكًا َقا ُل َو ْا أنَّـى َيك ُ
ـم إِ َّن اهلل َقـدْ َب َع َ
ُون َلـ ُه ا ُْمل ْل ُ
أح ُّق
ـث َلك ُْم َطا ُل َ
قـال تعـاىلَ :
ـك َع َل ْينَا َون َْحـ ُن َ
ـم نَبِ ُّي ُه ْ
ـال َهل ُ ْ
ِ ِ
ـؤ َت سـ َع ًة م َن ا َْمل ِ
اص َط َفا ُه َع َل ْيك ُْم َو َزا َد ُه َب ْسـ َط ًة ِيف ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
ـال َق َ
ـؤ ِت ُم ْل َك ُه َمن
اجل ْسـ ِم َو اهلل ُي ْ
ـال إِ َّن اهلل ْ
ِّ
بِا ُْمل ْلـك منْـ ُه َو َمل ْ ُي ْ َ
ِ
ِ
ـه َأن يأتِيكُـم التَّاب ُ ِ ِ
ـال َهلـم نِبِيهـم إِ َّن آيـ َة م ْل ِك ِ
ِ
ُـم َو َب ِق َّي ٌة ِّممَّـا ت ََر َك ُآل
َي َشـاء َواهللُّ َواس ٌ
َ َ ُ ُ
ـع َعل ٌ
وت فيه َسـكينَ ٌة ِّمـن َّر ِّبك ْ
يـم َو َق َ ُ ْ ُّ ُ ْ َ ُ
ون َ ْت ِم ُلـه ا َْمل ِ
ـار َ
ني).
آلئكَـ ُة إِ َّن ِيف َذلِ َك آل َيـ ًة َّلك ُْم إِن كُنتُـم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ُ
وسـى َو ُآل َه ُ
ُم َ
عـن اإلمـام أيب جعفـر الباقـر ّ : Q
وغـريوا ديـن اهلل وعتوا عن
إن بنـي إرسائيـل بعـد موسـى  Qعملـوا باملعايص
ّ
نبـي يأمرهم وينهاهم فلـم يطيعوه ،فسـ ّلط اهلل عليهم جالـوت وهو من القبـطّ ،
فأذهلم وقتل
رهبـم ،وكان فيهـم ّ
أمـر ّ
رجاهلـم وأخرجهـم مـن ديارهـم وأخذ أمواهلم وأسـتعبد نسـاءهم ،ففزعـوا إىل نبيهم وقالـوا :سـل اهلل أن يبعث لنا

ملـكا نقاتـل يف سـبيل اهلل ،وكانـت النبـوة يف بنـي إرسائيـل يف بيت وامللـك والسـلطان يف بيت آخـر ،مل جيمع اهلل هلم
ـث َلنَا َم ِلـك ًا ُن َقاتِ ْـل ِيف َسـبِ ِ
النبـوة وامللـك يف بيـت واحـد ،فمن ذلـك قالوا :ا ْب َع ْ
(ه ْل َع َسـ ْيت ُْم
يل اهللِ فقال هلـم نب ّيهم ََ :
ِ
أخ ِر ْجنَا ِمـ ْن ِد َي ِ
َـال َّأال ُت َقاتِ ُلـوا َقا ُلـوا َو َمـا َلنَا َّأال ُن َقاتِ َل ِيف َسـبِ ِ
ُـم ا ْل ِقت ُ
يل اهللِ َو َقـدْ ْ
ارنَـا َوأ ْبن َِائنَا) وكان كام
إِ ْن كُت َ
ـب َع َل ْيك ُ
قـال تعـاىلَ ( :ف َلـام كُتِـب َع َلي ِهـم ا ْل ِقت َُال تَو َّلـوا إِ َّال َق ِليـ ً ِ
ـم إِ َّن اهلل َقدْ َب َع َ
ـوت َم ِلكًا)
ـث َلك ُْم َطا ُل َ
َ ْ
ال من ُْه ْ
َ ْ ُ
َّ
ـم نَبِ ُّي ُه ْ
ـم َو َق َال َهل ُ ْ
ِ
ِ
ِ
فغضبـوا مـن ذلـك وقالـوا ( :أنَّى َيك ُ
ُون َلـ ُه ا ُْمل ْل ُ
ـق بِا ُْمل ْلك منْـ ُه َو َمل ْ ُي ْؤ َت َسـ َع ًة ِّم َن ا َْملـال) ،وكانت
أح ُّ
ـك َع َل ْينَا َون َْحـ ُن َ

النبـوة يف ولـد الوي وامللـك يف ولـد يوسـف  ،Qوكان طالـوت من ولد بنيامني أخي يوسـف Qألمـه ،ومل يكن من
ُـم َو َزا َد ُه َب ْسـ َط ًة ِيف ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اجل ْسـ ِم َواهللُّ
بيـت النبـوة وال مـن بيت اململكـة ،فقـال هلـم نبيهـم( :إِ َّن اهللَّ ْ
اص َط َفـا ُه َع َل ْيك ْ
ِ
ِ
يـم ) وكان أعظمهـم جسـ ًام شـجاعا قو ّيـ ًا ،وكان أعلمهـم ،إالّ أنّـه كان فقري ًا
ُي ْ
ـؤ ِت ُم ْلكَـ ُه َمـن َي َشـاء َواهللُّ َواس ٌ
ـع َعل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسـى
فعابـوه بالفقـر : ،فقـال هلـم نب ّيهـم( :إِ َّن آ َي َة ُم ْلكـه َأن َيأت َيك ُُم التَّا ُب ُ
ُـم َو َبق َّي ٌة ِّممَّا ت ََر َك ُآل ُم َ
ـوت فيه َسـكينَ ٌة ِّمن َّر ِّبك ْ
ون َ ْت ِم ُلـه ا َْمل ِ
ـار َ
آلئكَـ ُة ) وكان التابـوت الـذي أنزلـه اهلل عىل موسـى  Qفوضعتـه فيه أمه وألقتـه يف اليم ،فكان
ُ
َو ُآل َه ُ

فلـام حرضت موسـى  Qالوفـا ٌة وضع فيـه األلـواح ودرعه ومـا كان عنده مـن آيات
يف بنـي إرسائيـل يتربكـون بـهّ ،
النبـوة وأودعـه يوشـع وصيه ،فلم يـزل التابوت بينهم حتى اسـتخ ُّفوا بـه ،وكان الصبيان يلعبون بـه يف الطرقات ...
الـدروس املسـتفادة مـن القصـة :صفات القائـد بني االختيـار اإلهلـي واالختيار البـرشي :تكي لنـا القصة التي

يؤهلـه ألن يكـون له أمر
جـرت مـع بنـي إرسائيـل عن تلـك الصفـات التي يتمتـع هبا القائـد ،والتـي تكون معيـارا ّ

قيـادة النّـاس إىل مـا فيـه صالحهـم وخريهم ،كام تكـي عن الصفـات واملوازيـن التي يراها اإلنسـان املـادي معيار ًا

وتبـني خطأ تلـك املعايـري البرشية .
لذلـك
ّ
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نافذة على العالم

عامل النظافة
تبجـل وتقـدّ ر عـامل النظافـة فيهـا وال ترمقهـم بنظـرة دونيـة كـام هو
نـرى الكثـري مـن الـدول والبلـدان ّ

ُفرق هـذه البلدان بـني عامل نظافة ومـدرس ومهنـدس ،واملفارقـة اجلل ّية من
احلـال يف بعـض بلداننـا ،فـال ت ّ

ُرؤيـة ذلـك أن بعـض الدول كشـعب اليابـان مثال يتميـز عن غـريه باملعاملة احلسـنة لعامل النظافـة فيحرتمه

ويقـدّ ره بسـبب مـا يبذله مـن جهود مضنيـة يف جعل بالدهـم أفضل وأنظـف ،فيتميـز عامل النظافـة يف هذا

البلـد بحيـاة كريمـة ومصونـة ،وكل العيب عندهم منـاداة من يعمـل يف هذه الوظيفـة بـ(عامـل النظافة) بل

يطلـق عليـه اسـم (مهنـدس الصحـة والنظافـة) لرفـع شـأنه وعـدم امتهان قـدره ،لكونه شـخصا مسـؤوال

عـن صحـة املدينـة وأهلهـا ،وخلـق بيئـة أفضـل فيهـا ،وخيضـع عامـل النظافـة يف اليابـان لعـدّ ة اختبارات

تثبـت أهليتـه إلجـادة هـذا العمـل ،فينـال يف هنايتهـا شـهادة تؤكـد ذلـك ،وقـد رصـدت احلكومـة اليابانية
ملهنـديس الصحـة والنظافـة رواتـب عاليـة تـرتاوح بـني ( 75ألـف دوالر اىل 100ألـف دوالر سـنويا) ،بـام

يقومـون به لرفع شـأهنم ،فنجد املسـتوى املعـايش لعامل النظافـة عاليا ،فيمتلـك بيتا جمهزا بكافة مسـتلزماته
وسـيارة خاصـة بـه ،ويتمتـع بالضـامن االجتامعـي ،بخالف ما نـراه يف بعـض دولنا ،فعامـل النظافـة فيها ال

يتجـاوز راتبـه عـن ( )150دوالرا شـهريا ،مما يعكـس النظرة الدونيـة ملهنة عامـل النظافة وممتهنهـا ،ولو أنّا

تصورنـا حياتنـا يف جمتمـع خال مـن عامل النظافـة ،لالحظنـا أكـداس القاممة والنفايـات وانتشـار األمراض
واألوبئـة يف مدننـا ،فيـا عزيـزي القـارئ رفقـ ًا بمـن ي ِ
بعـد عنـك القاممـة واألوسـاخ وال تـط مـن شـأنه.
ُ
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عناقيد

جناسة الدم
فـي يـوم مـن أيـام الشـتاء كان المطـر يغسـل الشـوارع واألزقـة ،وعندمـا كنـت أعبر الشـارع مع

بغـت جزء من
وص ْ
مـرت سـيارة أمامنـا وإذا بقطة صغيـرة قد دهسـتها تلك السـيارة فماتـتَ ،
أبـيّ ،
فقلـت ألبـي :مـا سـبب نجاسـة الـدم حيث إنـه في بعـض األحيـان تعرقـل حياتنا
الشـارع بالـدم،
ُ

هـذه النجاسـة فـي العبـادات والطعام والشـراب وغيـر ذلك؟

شـرع لنـا أحكام ًا
قـال أبـي :أمـا سـبب النجاسـة فـال علـم لنـا بـه وعلمـه عند اللـه تعالـى لكنـه ّ

تخـص هـذا العنـوان وما علينـا إال االلتـزام والطاعة ،وهذه التشـريعات ليسـت كما قـد يذهب بك
التصـور تقـوم علـى مثـل الدكتاتورية والـرأي العبثي بل نحـن -المسـلمين -من عقائدنـا الثابتة أن
اللـه تعالـى ال يأمـر ّإال بمـا فيـه مصلحة للعبـاد ،وال ينهـى إال عما فيه مفسـدة.

قلت إن النجاسـة قد تربـك الحيـاة اليوميـة ألن التطهير أمر
وثمـة أمـر آخـر يا بنـي فإنه ليس كمـا َ
سـهل هـذا أوالً ،وثاني ًا :ليـس كل دم نجس.
بت مـن كالم أبي ،أن ليس كل دم نجس ،وقلت :تعني يا أبي أنه يوجد دم طاهر؟ وكيف؟
تعج ُ
هنـا ّ

تشـرع إال لمصالحنـا أو دفع
قـال أبـي :ال تعجـب مـن أحـكام الله يا بنـي فهي كمـا قلت لك لـم ّ

المفاسـد عنـا ،والحاصـل سـأب ّين لك أحـكام الدم وسـتجد أنها سـهلة التطبيـق وفيها راحة نفسـية

للمؤمن.

فالدم الخارج من جسد االنسان ،ومن جسد كل حيوان ذي نفس سائلة يحكم عليه بالنجاسة.
 -وما معنى حيوان ذي نفس سائلة؟

ِ
بقوة عنـد ذبحه .لوجود شـريان
 نقـول لهـذا الحيـوان إنّـه ذو نفـس سـائلة ..اذا اندفع الـدم منه ّعنـده كالدجـاج والبقـر والبعيـر ،ونقول ليـس هذا الحيوان ذا نفس سـائلة ..اِذا سـال الـدم منه عند

كالسـمك والحشـرات.
ذبحـه بفتـور ،وهـدوء وأناة دون دفـع ّ
وقوة ،لعدم وجود شـريان عنده ّ
 إذ ًا إذا لم تكن نفس الحيوان سائلة فد ُم ُه طاهر؟ -نعم.
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القصـاب ونـرى فيـه بعـض الدم
إذا كان األمـر كذلـك فكيـف نأخـذ اللحـم الـذي نشـتريه مـن ّ

ويالمـس أبداننـا ومالبسـنا؟

 -ال يـا بنـي الـدم النجـس من الحيـوان ذي النفس السـائلة هو ذلك الـذي يخرج أثنـاء الذبح الى

حيـن خـروج الـروح ،فإذا خرجـت روح الحيوان فالـدم المتخلف فـي الذبيحة بعد غسـل منحرها

طاهر ،وهذا من تسـهيل الشـريعة علـى العباد.

 تذكـرت يـا أبـي ،أنـا أعـرف أن الشـهيد فـي سـبيل الله يكـون بدنـه طاهـر ًا ،فهل دمـه الخارجمنـه طاهـر أيض ًا؟
 -ال يـا بنـي حكـم بدن الشـهيد غير حكـم دمه ،فالدم الخارج من الشـهيد يحكم بنجاسـته سـواء

خـرج أثناء استشـهاده أم بعده.

ضحوا بدمائهم الطاهرة؟
 -فكيف يقولون عن الشهداء إنهم ّ

 -يقولـون ونحـن نقـول ذلـك من بـاب الطهـارة المعنويـة وبيانـ ًا لمنزلة الشـهيد عند اللـه تعالى

وعندنـا فهـي دماء ُسـفكت فـي سـبيل الله ،أ ّما مـن الناحيـة الشـرعية فحكمها النجاسـة.
 حسـن ًا أبـي ،أنـا أقـرأ قولـه تعالـى( :إِنَّما حـرم َع َليكُـم ا ْلميتَـ َة والـدَّ م و َلحـم ا ْل ِخن ِْز ِير َو َمـا ُأ ِه َّل
َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ
َ َ ْ َ
ـر اللـه بِ ِ
لِ َغ ْي ِ
ـه) النحل 115:فـإن اآلية تذكـر أن الدماء ك ّلها محرمـة فكيف يكون بعضهـا نجس وبعضها
طاهر؟

 -ال يـا ولـدي هـذه اآليـة تب ّيـن حكـم األكل والشـرب وليس حكـم النجاسـة والطهـارة ،والدم

سـواء كان مـن قسـم النجـس أو الطاهـر ال يجـوز أكلـه وشـربه ،حتـى العلقـة والـدم الموجود في
البيضـة كذلـك وإن كان طاهر ًا.
 -إذ ًا الدم الذي نراه في البيضة ليس نجس ًا؟

 -نعـم بنـي ،هـو طاهـر لكـن يحـرم أكله ،فيجـب إخراجـه وفصله عـن بيـاض أو صفـار البيض

قبـل أكلها.
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أي بني

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ٍ
حممد وآله الطاهرين السالم عليكم ورمحة هلل وبركاته......

ّأما بعد فإنّني أويص الشباب األعزاء -الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل  -بثامن وصايا هي متام

السعادة يف هذه احلياة وما بعدها ،وهي خالصة رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه وعظة احلكامء والصاحلني من عباده ،وما
أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:

الفتيات والعفاف

(وأؤكد عىل الفتيات يف أمر العفافّ ،
وترضر ًا بالسلبيات الناجتة عن عدم احلذر
فإن املرأة لظرافتها أكثر تأ ّذي ًا
ّ
نخ ِد َع َّن بالعواطف الزائفة وال َي ِل ْج َن يف التع ّلقات العابرة مما تنقيض ّ
جتاه ذلك ،فال َي َ
ملذتا ،وتبقى مضاعفاتا
مقومات الصالح والسعادة ،وما أوقر املرأة
ومن ّغصاتا .فال ينبغي للفتيات التفكري إالّ يف حياة
مستقرة متلك ّ
ّ
املحافظة عىل ثقلها ومتانتها املحتشمة يف مظهرها وترصفاتا ،املشغولة بأمور حياتا وعملها ودراستها)
بيان وتوسعة:

جاء يف لسان العرب البن منظورِ :
ِ
ف عن ا َمل ِ
ف
(الع ّفة :الك ُّ
حارم واألَ ْطامع الدَّ نِية َي ِع ُّ
وجي ُم ُلَ ،ع َّ
َف عام ال َحي ّل َ ْ
واالستِ ْعفاف
عف،
ف و َأع َّفه اهلل والعفاف مصدر ّ
َف وتع َّف َ
ف َأي ك َّ
يف و َع ٌّ
ِع َّف ًة و َع ّف ًا و َعفاف ًا و َعفافة فهو َع ِف ٌ
ْ
ط َلب الع ِ
فاف جاء يف التنزيل (و ْل َي ْس َت ْع ِفف الذين ال َ ِ
جيدون نكاح ًا) النور33:
ُ َ

واملراد من العفة يف علم األخالق :ضبط النفس عن الشهوات وقرصها عىل االكتفاء بام يقيم أود اجلسد،

السف يف مجيع امللذات وقصد االعتدال.
وحيفظ صحته فقط ،واجتناب َّ

والعفاف من أرشف اخلصال اإلنسانية واملهمة التي تؤثر يف حياة املرأة بصورة إجيابية وهو من األمور املالئمة
ِ
ن) النور60:
لطبيعةاملرأةضمناألسساألخالقيةالتياليمكنللمرأةانتتخىلعنهاقالتعاىلَ :
(و َأ ْن َي ْس َت ْعف ْف َن َخ ْ ٌري َهل ُ َّ
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إن التأكيد عىل الفتيات أن ي ُك ّن عفيفات راجع اىل طبيعة املرأة النفسية ،فهي خملوق يتسم بالظرافة ويميل

اىل الدعة والليونة يف مجيع أمور احلياة ،لذلك اسند إليها الدور األرسي واالجتامعي املرتبط بالعاطفة واحلنان

املتمثل بمفاهيم األمومة والزوجية وجانب كبري من الرتبية ،وهذا اجلو العاطفي يالزم روح هذه املخلوقة

يرض هبا وربام خيدش حياءها كام َّ
حذ َر القرآن الكريم املرأة من أن تضع نفسها يف مثل هذه
جيعلها عرضة ملا ّ
ِ
ِ
ن َق ْو ًال َم ْع ُرو ًفا) األحزاب32:
املوارد قال تعاىلَ (:ف َال َخت َْض ْع َن بِا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّلذي ِيف َق ْلبِه َم َر ٌض َو ُق ْل َ
إن هذه الرتكيبة النفسية للمرأة إذا مل تكن تفظ بسور من احلذر مما حييط هبا ستنخدع بمظاهر ربام تكون

مرضة بحاهلا ،فتؤثر عىل سلوكها أو أفكارها ثم تسي اىل اجلانب األخالقي الذي ُيم ّثل أساس ًا مه ًام
بواطنها ّ

من أسس احلياة للمرأة.

لذا فإننا لو نأخذ الواقع احليات باالعتبار نجد ّ
أن املرأة التي تتصف بالعفة وتتعامل مع ميوهلا وما حوهلا بنسبة

مقومات الصالح والسعادة
عالية من االنضباط تكون امرأة حمبوبة ،حافظة لنفسها ،مؤ ّثرة يف غريها ،متلك ّ
وهذا نتاج آخر مجيل هلذه الصفة اجلميلة.

وال تتصور الفتاة أن هذه الصفة هي من صنف القيد والتقييد حلياة املرأة ،فإن العفاف باملعنى املذكور صفة

صاحلة جلميع أقسام املرأة ربة البيت والعاملة ،ويف جمال الدراسة والتعليم ،فإذا كانت هذه املرأة العفيفة

وبكامل حشمتها املادية واملعنوية حارضة يف حرم العلم واملعرفة أو يف حمل العمل أو مربية يف داخل جو

االرسة فأهنا سوف تعطي طاقة كبرية من هذا الرصيد اخللقي وتكون مادة تربوية لألجيال القادمة متدّ ها
بالثقافة الصحيحة ألن دور املرأة مهم جدا يف مجيع جماالت احلياة.
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القوارير

َح ّوا ٌء بَ ْي َن الك ََرام ِة والذُّ ِل

الحـظ فـي اآلونـة األخيرة انتشـار حاالت التسـول واالسـتجداء في الطرقـات العامـة ،والتقاطعات
ُي َ

المروريـة ،وأمـام بيوت العبـادة ،من قبل بعض النسـاء والقاصرات ،فما إن تسـير في أحـد الطرقات ،أو

ـروري ،أو كنت في مراجعـة لطبيب ،حتـى ترى النسـاء المتسـوالت الواحدة تلو
تتوقـف فـي تقاطـع ُم
ٍّ
يتجو ْل َن فـي الطرقات والتقاطعـات والعيادات بيـن المرضى.
األخـرى ّ

وتُعـدُّ ظاهـرة التسـول النسـوي مـن أخطر الظواهر سـلبي ًة علـى المجتمعِ ،
لمـا لها من اآلثار السـيئة

ِّ
والحط
تؤسـس إلهانة قـدر المرأة
على شـريحة النسـاء بالخصوص ،وعلى المجتمع عموم ًا ،باعتبارها ّ
من كرامتها.

ٍ
وعلـى ِّ
حـال فنحن أمام مشـكلتين كبيرتين ،وكالهمـا يحتاجان إلى معالجة جـادة ووقفة حازمة،
كل

وهما:

يخر ْج َن إلى التسـول بسـبب العوز والفقر الحقيقي الذي تعانيه
-1حالة الفقر الحقيقي :المتسـوالت ُ

سـرهم ،بسـبب فقدان المعيل ،أو فقدان الرعاية الحكومية الكافية.
ُأ ُ

ٍ
وفتيات يتسـول َن
-2حالة امتهان التسـول :وهي األكثر شـيوع ًا وانتشـار ًا ،فال غرابة في أنك تجد نسـا ًء
ٌ
أمـوال طائلـة وقصر مشـيد! ومـن غير المسـتغرب أيضـ ًا أن ترى سـيارة حديثة
فـي الشـوارع وورائهـن
الم َر ِ
َ
ض أو
فارهـة تنـزل منها تلك المتسـولة لتمارس مهنتها ،أو ترى بعض الفتيـات
يتظاهرن بال َع َ
ـوق أو َ
ِ
َ
عواطفهم.
ليكسـرن قلـوب الناس واسـتدرار
ما َشـا َبه ذلك
ـت علـى شـيء فإنها ُّ
تـدل على غيـاب الجهـات الرقابيـة الحكوميـة ،والتي من
وهـذه الظاهـرة إن د ّل َ

شـأنها مراقبـة تلك الظواهـر والحدِّ من تضخمهـا واتسـاعها ،ألن التغاضي عن مثل هكـذا ظواهر يرفع
مسـتوى اسـتغالل النسـاء في الشـوارع ،ويرسـم صورة وسـمعة غير حضارية عـن البلد.

َّ
والـذ ِّب عن كرامة
وهـذا واجب المؤسسـات الحكوميـة والمدنية والجمعيات النسـوية ،فـي الدفاع

المرأة وسمعتها.
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طب وتكنولوجيا
أظهــرت دراســة ألمانيــة جديــدة أن الــزكام قــد يقــي األطفــال مــن اإلصابــة
فقــد وجــد الباحثــون أن الطفــل الــذي يصــاب بالــزكام وســيالن األنــف مرتيــن خالل

الســنة األولــى مــن حياتــه ،يقــل خطــر إصابتــه بالربــو بحوالــي النصــف مقارنــة بغيــره.

وقــال الباحثــون األلمان في تقرير نشــرته مجلة (ثرايــف اون الين) األمريكيــة ،أن نتائج

الزكام

بالربــو ويســاعدهم علــى مكافحــة مشــكالت الرئــة عندمــا يكبــرون.

هــذه الدراســة تدعــم أفــكار الدراســات األوليــة التــي أكــدت ان اإلصابــات الجرثومية ال

تكــون دائمــا ســيئة ،فهــي تكســب الطفــل مناعــة إذا عــرف اآلبــاء كيــف يتعاملــون معها.

قيّلوا

(قيلــوا فــإن الشــيطان ال يقيــل) :هكــذا روي يف كتــاب مــن ال حيــرضه الفقيــه:
ج ،1ص ،503إذا كان النــوم بالليــل جيــدد وينشــط وحيافــظ عــىل خاليــا اجلســم
والدمــاغ ،فــإن نــوم القيلولــة يســاهم أيضــا يف إراحــة الدمــاغ ،واالســرتخاء البــدين ،وإزالــة التشــنج العضــيل،
وتعزيــز قــدرة اإلدراك والتلقــي ،فقــد أكــد العلــامء أن فــرتات القيلولــة القصــرية يف منتصــف النهــار (قبــل الظهــر
بالتحديــد) وملــدة نصــف ســاعة ،تلغــي تأثــري التعــب وتعيــد االســتقرار واحليويــة والنشــاط للذهــن واجلســم،
كــام أكــدت البحــوث العلميــة احلديثــة أن أخــذ غفــوة قصــرية أثنــاء العمــل ،جيــدد الطاقــات الفكريــة واجلســدية
للعاملــني ،ويزيــد إنتاجيتهــم وقدرتــم عــىل تمــل ظــروف العمــل بصــورة أفضــل ،ويؤكــد اخلــرباء أيضــا أن
القيلولــة أهــم مضــاد للتوتــر والقلــق وذلــك عــرب تقليــص معــدل هرمــون الكورتيــزون املســئول عــن التوتــر.
ال تقتــرص فوائــد القيلولــة عــىل تلــك املزايــا قصــرية املــدى مــن اعتــدال املــزاج وغــريه ،وإنــام تفيــد عــىل املــدى
الطويــل أيضــا ،حيــث تق ّلــل مــن فــرص اإلصابــة باألزمــات القلبيــة واجللطــات والســبب املــؤ ّدي هلــام وهــي
الضغــوط ،فلقــد أظهــرت إحــدى نتائــج الدراســات هــذا الفــارق بحــوايل  %30نتيجــة أن القيلولــة تســاعد عــىل
انتظــام النبــض ومعــدالت التنفــس التــي هلــا تأثــري مبــارش وغــري مبــارش عــىل القلــب ،كــام أن القيلولــة مفيــدة
جــد ًا لــألوالد ،ففــي خالهلــا يفــرز اجلســم هرمونــات النمــو ،وتتنشــط اليقظــة اجلســدية والتــوازن النفــيس.

تكنولوجيا

أصــدر مركــز الدراســات التخصصية يف اإلمــام املهدي  Aتطبيقـ ًا للجواالت

الذكيــة باســم (املكتبــة املهدويــة املختصــة) ،وعــىل كال النظامــني (ios-

 ،)androidوهــو تطبيــق ال غنــى عنــه للمؤمنــني واملؤمنــات ،إذ هــو عبــارة
عــن مكتبــة ثريــة بالكتــب واملؤلفــات القيمــة ألســاطني العلــامء ِ
وكبــار ال ُكتّاب،

وتــزوده بالثقافــة املهدويــة املطلوبــةُ ،
وت ّصنُــه
التــي ُت ْثــري املؤمــن املنتظِــر
ّ

ـم وآخــر
ُعرفــه عــىل أهـ ّ
مــن الشــبهات املعــارصة التــي تعصــف بالســاحة ،وت ّ

الدراســات يف رشوط وعالمــات الظهــور املبــارك ،فــال تض ّيــع الفرصــة بتحميل

هــذا التطبيــق الرائــع ،وكن عــىل ثقافــة مهدوية ناضجــة تكــون لــك زاد ًا وثواب ًا.
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مساحة ود

..العبد يرهقه التفكري ،واهلل تعاىل ميلك التدبري
حكـم أحـد الملـوك علـى نجـار بالمـوت ،فتسـرب الخبـر إليـه فلـم يسـتطع
ٍ
مثـل ِّ
نـم َ
فالـر ُب واحـدٌ
النـوم ليلتهـا ،فقالـت لـه زوجتـه :أيهـا ّ
كل ليلـةَّ ،
النجـار ْ
واألَ
بـواب كثيـرةٌ ،نزلـت الكلمـات سـكين ًة على قلبـه فغفـت عيناه ،ولـم يفق إال
ُ
علـى صـوت قرع الجنـود على بابه شـحب وجهـه ،ونظر إلـى زوجته نظـرة يأس
وندم وحسـرة علـى تصديقهـا ،فتح البـاب بيدين ترتجفـان ،ومدهما للحارسـين

لكـي يقيدانـه ،قال لـه الحارسـان في اسـتغراب:

لقـد مـات الملك ،ونريـدك أن تصنع تابوتا له! أشـرق وجهه ونظـر إلى زوجته

النجـار نـم ككل ليلـة فالـرب واحـد
نظـرة اعتـذار ،فابتسـمت وقالـت لـه :أيهـا ّ
واألبـواب كثيـرة ،فالعبـد يرهقـه التفكير واللـه تبـارك وتعالى يملـك التدبير.

فـإذا أردت أن تشـعر بالسـعادة وراحـة البـال وانشـراح الصـدر والطمأنينـة في
النفـس ..ع ِّلـق قلبـك بالله ،وسـ ِّلم َأمـرك إِلـى الله ،وتـوكل على اللـه ،فما خاب

أبـد ًا قلـب تع ّلـق باللـه ..وكما قـال القائل:
المقاديـر تجــري فـي َأ ِعنّتِـــها
َد ِع
َ
مـا بيـن َغ ْم َضـة ِ َعيـن ٍ والتفاتتِـــا

ِ
البــــــال
خــالي
وال َتنَامـ َّن إِال
َ
ِ
حـال
ُيغ ّي ُـر اللـه ُ ِمـن حـال ٍ إلـى

ُ
أَريتَها من عُيويب مامل ُ
تعرفهُ..
تكن
وقع بين األعمش وزوجته وحشة ،فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح ما بينهما ،فدخل اليها
ِ
ِ
ّك ِ
شيخ كبير ،فال يزهدن ِ
وقالَّ :
فيه ُ
ركبتيه ،وجمو ُد كفيه!
وضعف
عينيه ،ودق ُة ساقيه،
عمش
ُ
إن أبا محمد ٌ ٌ
فقال له األعمش :ق ّبحك الل ُه ،فقد َأريتَها من ُعيوبي مالم تكُن تعر ُفه.

َ
ِّـــــــــــــــــــــل مَوْتُهُ
..أُج
نقل عن الشيخ حسن التبريزي قوله :ذهبنا يوم الجمعة من النجف إلى الكوفة للترفيه عن أنفسنا ،وسرنا إلى جانب

النهر ،إلى أن وصلنا إلى مكان كان فيه بعض الصبية يصطادون السمك ،وكان هناك أحد سكان النجف ،فقال للذي يرمي
فأحس بحركته فسحبه ،وقال للرجل :ح ُّظ َك جيدٌ  ،لم َأر في
ال ُط ْع َم ارمه هذه المرة بنية ح ّظي ،فرمى ال ُط ْع َم في الماء،
َّ
ِ
بان الصيدُ تب ّين َأنّه لم يكُن شيئ ًا سوى ِ
الر ُ
ال بهذا الشكل ،وعندما َ
حياتي صيد ًا ثقي ً
جل :ابني هنا،
الر ُجل! فصرخ َّ
ابن ذلك َّ
ٍ
سبح مع صبية آخرين ،فشدّ ني الما ُء إلى األَسفل،
تحسن حاله وشرح له فقال :كنت َأ ُ
أين كان؟ وأخذ ابنه وعالجه ،حتى ّ
ٍ
ِ
قت به َ
رجت.
فعجزت عن مقاومته والصعود إلى سطح الماء ،فأخذني الما ُء حتّى َأ
وخ ُ
حسست بشيء اصطد َم بيدي ،فتع ّل ُ
ُ
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