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قال أمير المؤمنين : )أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي اهلل وُيطاع أمُره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر ال يجد صاحبه له مداويا، وجار سوء في دار مقام(. قال أمير المؤمنين : )أربعة ال ينظر اهلل تعالى إليهم يوم القيمة: عاقُّ والديه، وجار سوء في دار مقام، وديوث، ومدمن خمر(.

قالوا:  الصحابة  من  مجع  روى 
يا  فقال:  فاطمة  دار  النبي  دخل 

فاطمة إن أباك اليوم ضيفك.
فقالت: يا أبت إن احلسن واحلسني 
يطالباين بيشء من الزاد، فلم أجد 
النبي  إن  ثم  به،  يقتاتان  شيئا  هلام 
واحلسن  عيل  مع  وجلس  دخل 
واحلسني وفاطمة، وفاطمة متحرية 
ما تدري كيف تصنع، ثم إن النبي 
نظر إىل السامء ساعة وإذا بجربئيل 
العيل  حممد  يا  وقال:  نزل،  قد 
وخيصك  السالم  يقرئك  األعىل 
بالتحية واإلكرام، ويقول لك: قل 
واحلسني:  واحلسن  وفاطمة  لعيل 
 أي يشء يشتهون من فواكه اجلنة ؟
فاطمة،  ويا  عيل،  يا  النبى:  فقال 
رب  إن  حسني   ويا  حسن،  ويا 
فأي  جياع،  أنكم  علم  العزة 
؟ اجلنة  فواكه  من  تشتهون   يشء 

يردوا  ومل  الكالم  عن  فأمسكوا 
جوابًا حياًء من النبي.

أباه،  يا  إذنك،  عن  احلسني:  فقال 
يا أمري املؤمنني وعن إذنك، يا أماه 
يا سيدة نساء العاملني وعن إذنك، 
لكم  أختار  الزكي  احلسن  أخاه  يا 

شيئًا من فواكه اجلنة.
حسني يا  قل  مجيعًا:   فقالوا 

ما شئت، فقد رضينا بام ختتاره لنا. 
اهلل  قل جلربئيل:  يا رسول  فقال: 
فقال  جنيًا.  رطبًا  نشتهي  إنا 
قال:  ثم  النبي: قد علم اهلل ذلك، 
البيت  وادخيل  قومي  فاطمة  يا 
فدخلت  فيه.  ما  إلينا  وأحرضي 
فرأت فيه طبقًا من البلور، مغطى 
األخرض،  السندس  من  بمنديل 

وفيه رطب جني يف غري أوانه.
لك  أنى  فاطمة  يا  النبي:  فقال 
إن  اهلل  عند  من  )هو  قالت:  هذا؟ 
اهلل يرزق من يشاء بغري حساب(، 

كام قالت مريم بنت عمران. فقام 
بني  وقدمه  منها  وتناوله  النبي 
الرمحن  اهلل  بسم  قال:  ثم  أيدهيم، 
واحدة  رطبة  أخذ  ثم  الرحيم، 
فقال:  احلسني  فم  يف  فوضعها 
أخذ  ثم  حسني  يا  لك  مريئًا  هنيئًا 
احلسن  فم  يف  فوضعها  رطبة 
وقال: هنيئًا مريئًا يا حسن ثم أخذ 
فاطمة  فم  يف  فوضعها  ثالثة  رطبة 
الزهراء وقال هلا: هنيئًا مريئًا لك يا 
فاطمة الزهراء ثم أخذ رطبة رابعة 
هنيئًا  وقال:  عيل  فم  يف  فوضعها 

مريئًا لك يا عيل.
والنبي  ناول عليًا رطبة أخرى  ثم 
عيل  يا  لك  مريئًا  هنيئًا  له:   يقول 
ثم  قائاًم ثم جلس،  النبي  ثم وثب 
أكلوا مجيعًا من ذلك الرطب، فلام 
اكتفوا وشبعوا، ارتفعت املائدة إىل 

السامء بإذن اهلل تعاىل.
رأيت  لقد  أبت  يا  فاطمة:  فقالت 

اليوم منك عجبًا، فقال: يا فاطمة 
وضعتها  التي  األوىل  الرطبة  أما 
هنيئًا  له:  وقلت  احلسني  فم  يف 
ميكائيل  سمعت  فأين  حسني  يا 
لك  هنيئًا  يقوالن:  وإرسافيل 
موافقًا  أيضًا  فقلت  حسني  يا 
حسني  يا  لك  هنيئًا  بالقول:  هلام 
يف  فوضعتها  الثانية  أخذت  ثم 
جربئيل  فسمعت  احلسن،  فم 
يا  لك  هنيئًا  يقوالن:  وميكائيل 
يف  هلام  موافقًا  أنا  فقلت  حسن 
القول، ثم أخذت الثالثة فوضعتها 
يا فاطمة فسمعت احلور  يف فمك 
العني مرسورين مرشفني علينا من 
يا  لك  هنيئًا  يقلن:  وهن  اجلنان، 

فاطمة فقلت موافقًا هلن بالقول.
فوضعتها  الرابعة  أخذت  وملا 
من  النداء  سمعت  عيل،  فم  يف 
وتعاىل  سبحانه  احلق  ]قبل[ 
عيل يا  لك  مريئًا  هنيئًا   يقول: 

عز  اهلل  لقول  موافقًا  فقلت 
رطبة  عليًا  ناولت  ثم  وجل، 
أسمع  وأنا  أخرى،  ثم  أخرى 
وتعاىل  سبحانه  احلق  صوت 
ثم  عيل  يا  لك  مريئًا  هنيئًا  يقول: 
جل  العزة  لرب  إجالالً  قمت 
حممد يا  يقول:  فسمعته   جالله، 

عليًا  ناولت  لو  وجاليل،  وعزيت 
القيامة  يوم  إىل  الساعة  هذه  من 
مريئًا  هنيئًا  له:  لقلت  رطبة  رطبة 

بغري انقطاع. مدينة املعاجز : ج3 ,ص304

جبرائيل ودحية
اهلل،  بن عبد  أيب احلسن عامر  عن 
آبائه،  الصادق، عن  أبيه، عن  عن 
مع  دخلت  قال:   ،Qاحلسني عن 
 ،Oاحلسن عىل جدي رسول اهلل
دحية  صورة  يف  جربئيل  وعنده 
من  قدم  إذا  دحية  وكان  الكلبي، 
محل   O اهلل  رسول  عىل  الشام 

وتينًا،  ونبقًا  خرنوبًا  وألخي  يل 
فشبهناه بدحية بن خليفة الكلبي، 
وإن دحية كان جيعلنا نفتش كمه، 
ما  اهلل  رسول  يا  جربئيل:  فقال 
بدحية  شبهاك  إهنام  قال:  يريدان؟ 
بن خليفة الكلبي، وإن دحية كان 
نبقًا  الشام  من  قدم  إذا  هلام  حيمل 
وتينًا وخرنوبًا. قال: فمد جربئيل 
فأخذ  األعىل،  الفردوس  إىل  يده 
منه نبقًا وخرنوبًا وسفرجاًل ورمانًا 

فمألنا به حجرنا.
فلقينا  مستبرشين،  فخرجنا  قال: 
إىل  فنظر  عيل،  املؤمنني  أمري  أبونا 
فأخذ  الدنيا،  يف  مثلها  ير  مل  ثمرة 
من هذا، ومن هذا واحدًا واحدًا، 
ودخل عىل رسول اهلل وهو يأكل، 
إيل  وادفع  أبا احلسن كل  يا  فقال: 
  جربئيل  فإن  نصيب،  أوفر 

أتى به آنفا. الثاقب يف املناقب ص312

 إتيان الرطب من الجنة
Q ألمير المؤمنين
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قال أمير المؤمنين : )أربع تميت القلب: الذنب على الذنب، ومالحاة األحمق، وكثرة مثافنة النساء، والجلوس مع الموتى، قيل له: ومن الموتى يا أمير المؤمنين؟ قال: كل عبد مترف(. قال أمير المؤمنين : )أربع خصال في ولد الزنا عالمة عليه: أحدها بغضنا أهل البيت، وثانيها أن يحن إلى الحرام الذي خلق منه، وثالثها االستخفاف بالدين، ورابعها سوء المحضر للناس(.

عليها مجيع أحكام املسجد. 
ما يلحق باملساجد يف حرمة التنجيس 

ووجوب اإلزالة: 
والضرائح  املشّرفة  املشاهد   -1
حرمة  يف  كاملساجد  املقدسة 
التنجيس بل وجوب اإلزالة إذا كان 
تركها هتكًا، بل حتى لو مل يستلزم 
وال  استحبابًا،  األحوط  على  اهلتك 
وما  الضرائح  بني  احلكم  يف  فرق 

عليها من الثياب وسائر مواضعها.
2- يلحق باملساجد املصحف الشريف 
يوجب  كان  إذا  تنجيسه  فيحرم 
اليت  النجاسة  إزالة  وجيب  إهانته، 
املصحف  ورق  اإلهانة عن  منها  يلزم 
الشريف وخطه بل عن جلده وغالفه، 
واألحوط استحبابًا إزالة الزائد أيضًا.
مس  حيرم  اإلهانة  مع  أنه  كما   �
وإن  املتنجس  بالعضو  ورقه  أو  خطه 

كان متطهرًا من احلدث.
األعيان  على  القرآن  وضع  حيرم   �
عنها  رفعه  أنه جيب  النجسة، كما 

إذا وضع عليها وإن كانت يابسة.
بيد  املصحف  إعطاء  جيوز  ال   �
جيب  يده  يف  كان  وإن  الكافر، 

للتسميد  وغريها  بالعذرات 
واالستصباح بالدهن املتنجس.
احلكم اخلامس: بيع النجس:

 ال جيوز بيع اخلمر واخلنزير والكلب 
النجسة  امليتة  وكذا  الصيود،  غري 
ببيع  بأس  وال  لزومًا،  األحوط  على 
غريها من األعيان النجسة واملتنجسة 
إذا كانت هلا منفعة حمللة معتد بها 
بإزائها  يبذل  على حنو  العقالء  عند 
املال، وإال فال جيوز بيعها وإن كان 
هلا منفعة حمللة جزئية على األحوط 

وجوبًا. 
احلكم السادس: حــــرمة تنجيــــس 

المساجد:
وفراشها  املساجد  تنجيس  حيرم   �
آالتها  وسائر  الداخل  من  وبنائها 
البناء كاألبواب  من  جزًء  تعد  اليت 
منها  شيء  تنجس  وإذا  والشبابيك، 
إدخال  حيرم  بل  تطهريه،  وجب 
إليها  املتعدية  غري  العينية  النجاسة 
إذا لزم من ذلك هتك حرمة املسجد 
وجيوز  وامليتة،  العذرة  وضع  مثل 
إدخال النجاسة غري املتعدية مع عدم  
اهلتك، خصوصا إذا كانت من توابع 
الداخل، مثل أن يدخل اإلنسان وعلى 
ثوبه أو بدنه دم جلرح أو قرح أو حنو 

ذلك. 

النجاسة  إزالة  إىل  املبادرة  جتب   �
وفراشه،  وآالته  بل  املسجد،  من 
فيه  ليصلي  املسجد  دخل  لو  حتى 
فوجد فيه جناسة وجبت املبادرة إىل 
مع  الصالة  على  هلا  مقدمًا  إزالتها 
وترك  صلى  لو  لكن  الوقت،  سعة 
أما  الصالة،  وصحت  عصى  اإلزالة 
يف الضيق فتجب املبادرة إىل الصالة 

مقدمًا هلا على اإلزالة. 
بني  املتقدم  احلكم  يف  فرق  ال   �
خاصًا  أو  عامًا  املسجد  كون 
وأما  والقبيلة،  السوق  كمسجد 
داره  للصالة يف  أعّده  الذي  املكان 

فال يلحقه احلكم.
على  املسجد  تطهري  توقف  إذا   �
إذا  تطهريه  وجب  منه  شيء  ختريب 
إذا  وأما  به،  يعتد  ال  يسريًا  كان 
ففي  بالوقف  مضرًا  التخريب  كان 
جوازه فضاًل عن الوجوب إشكال، 
حتى فيما إذا وجد باذل لتعمريه، نعم 
إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبًا 
يرتفع  التخريب مبقدار  وجب  للهتك 

به. 
� إذا توقف تطهري املسجد على بذل 
مال يسري ال يعد صرفه ضررًا وجب، 
بذله حرجيًا يف حقه،  إذا كان  إال 

مجلة  هناك  أن  السابق  العدد  يف  ذكرنا 
من األحكام ترتبط بالنجاسات ذكرها 
حكمني  سابقًا  ذكرنا  وقد  الفقهاء، 

منها:
يف  شرط  الطهارة  األول:  احلكم 

موضع السجود.
يف  شرط  الطهارة  الثاني:  احلكم 

الصالة.
ونذكر يف هذا العدد باقي أحكام 

النجاسات وهي كما يلي:
احلكم الثالث: الطهارة يف الطواف:
مبنزلة  واملستحب  الواجب  الطواف 
طهارة  صحته  يف  فيشرتط  الصالة 
على  يزيد  بل  والثياب،  اجلسد 
صحته  يف  يشرتط  أنه  يف  الصالة 
طهارة بدن الطائف ولباسه عن كل 
جناسة حتى املعفو عنها يف الصالة 
على األحوط وجوبًا، وحتى يف ما ال 
بأس حبمل  نعم ال  الصالة،  به  تتم 

املتنجس حال الطواف.
احلكم الرابع: استعمال النجس:

النجس  وشرب  أكل  حيرم 
واملتنجس، وجيوز االنتفاع بها فيما 
كاالنتفاع  الطهارة  فيه  يشرتط  ال 

أخذه منه.
3- حيرم تنجيس الرتبة احلسينية 
وسائر    الرسول  وتربة  بل 
قبورهم  من  املأخوذة    األئمة 
إهانتها،  يوجب  إذا كان  للتربك 
وحينئذ جتب إزالة النجاسة اليت 
توجب اإلهانة، وال فرق يف الرتبة 
القرب  من  املأخوذة  بني  احلسينية 
الشريف أو من اخلارج إذا وضعت 
واالستشفاء،  التربك  بقصد  عليه 
املأخوذة  والرتبة  السبحة  وكذا 

بقصد التربك ألجل الصالة.
� إذا وقع ورق القرآن أو غريه من 
احملرتمات - ككتب األدعية - 
وجب  بالوعته  أو  اخلالء  بيت  يف 
مل  وإن  بأجرة،  ولو  إخراجه 
وترك  بابه  سد  فالالزم  ميكن 

التخلي فيه إىل أن يضمحل.

وال يضمنه من صار سببًا للتنجيس، 
كما ال خيتص وجوب إزالة النجاسة 
به، أي: من صار سببًا للتنجيس، نعم 
وقف  هو  ما  تنجيس  يف  تسبب  من 
على املسجد إذا أدى ذلك إىل نقصان 

قيمته يضمن ذلك النقصان. 
على  املسجد  تطهري  توقف  إذا   �
منه  الطاهرة  املواضع  بعض  تنجس 

وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. 
� إذا مل يتمكن اإلنسان من تطهري 
النجاسة  على  بقاؤه  وكان  املسجد 
مستلزمًا للهتك وجب عليه إعالم غريه 
إذا احتمل حصول التطهري بإعالمه. 

وجب  املسجد  حصري  تنجس  إذا   �
فساده،  يستلزم  مل  إذا  فيما  تطهريه 
جواز  ففي  الفساد  استلزام  مع  وأما 
منه  النجس  موضع  قطع  أو  تطهريه 
على  بقاؤه  كان  إذا  نعم  إشكال، 
النجاسة موجبًا للهتك وجب رفعه مبا 

هو األقل ضررًا من األمرين. 
� ال جيوز تنجيس املسجد الذي صار 
أحد  فيه  يصلي  ال  وإن كان  خرابًا 
)املسجد(  عنوان  عليه  يصدق  مادام 

عرفًا، وجيب تطهريه إذا تنجس.
أحد  بنجاسة  إمجااًل  علم  إذا   �
من  املكانني  أحد  أو  املسجدين 

مسجد وجب تطهريهما مجيعا. 
� إذا تغري عنوان املسجد بأن غصب 
وجعل طريقًا أو بين دكانًا أو خانًا أو 
حنو ذلك، مل حيرم تنجيسه ومل جيب 
تطهريه وإن كان االحتياط ال ينبغي 
تركه، وأما معابد الكفار فهي غري 
نعم  املساجد،  بأحكام  حمكومة 
باعوها  كأن  مسجدًا  اختذت  إذا 
على املسلمني فجعلوها مسجدًا جرى 

أحكام الطهارة
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى

 السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

الحلقة السابعة
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قال أمير المؤمنين :اجعل همتك آلخرتك وحزنك على نفسك فكم من حزين وفد به حزنه على سرور األبد وكم من مهموم أدرك أمله(. قال أمير المؤمنين :)أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا واآلخرة: ِصدُق حديث، وأداء أمانة، وعفة بطن، وحسن خلق(.

اسم اهلل سبحانه.
أهمية صلة الرحم يف اإلسالم   

بالغًا  اهتمامًا  اإلسالم  أعار  لقد 
األهل  إىل  وبالتودد  الرحم  بصلة 
قطع  عن  بشدة  ونهى  واألقارب، 
املوضوع  وهذا  بالرحم،  االرتباط 
القرآن  بها  يهتم  اليت  املسائل  من 
تارة حتت  بالغًا  اهتمامًا  الكريم 
وأخرى  الرحم"  "صلة  عنوان 
القربى"  إىل  "اإلحسان  بعنوان 
إن  عسيتم  )فهل  سبحانه:  يقول 
األرض  يف  تفسدوا  أن  توليتم 
الذين  أولئك  أرحامكم  وتقّطعوا 

لعنهم اهلل( حممد: 22.
وال  اهلل  )واعبدوا  تعاىل:  ويقول 
وبالوالدين  شيئا  به  تشركوا 
واليتامى  القربى  وبذي  إحسانا 
القربى  ذي  واجلار  واملساكني 
باجلنب  والصاحب  واجلار اجلنب 
وابن السبيل وما ملكت أميانكم 
إن اهلل ال حيب من كان خمتاال 

فخورا( النساء: 36.
يف   - بهذا  اإلسالم  أراد  وقد 

أواصر  من  يقوي  أن   - احلقيقة 
البشر  أفراد  مجيع  بني  العالقة 
مضافًا إىل إجياد أواصر وعالقات 
الوحدات  يف  منها  وأمنت  أقوى 
أكثر  هي  اليت  االجتماعية 
انسجامًا مثل "العشرية" و"العائلة" 
بينهم  ما  يف  التعاون  ليستطيعوا 
واحلوادث،  املشاكل  ظهور  عند 
والتعاون على الدفاع عن حقوقهم.
التأكيد  هذا  كل  يف  والسبب 
أن  هو  الرحم  على  اإلسالمي 
عملية إصالح اجملتمع وتقوية بنيته 
وعظمته  تكامله  مسرية  وصيانة 
يف احلقول املادية واملعنوية، تفرض 
البدء بتقوية اللبنات األساسية اليت 
االجتماعي،  البناء  منها  يتكون 
وعند استحكام اللبنات وتقويتها 

يتم إصالح اجملتمع تلقائيًا.
  اإلسالم مارس هذه العملية على 
اجملتمع  بناء  يف  األكمل  النحو 
وأمر  الشامخ،  القوي  اإلسالمي 
االجتماعية،  الوحدات  بإصالح 
عادة  يأبى  ال  اإلنساني  والكائن 

االلتزام  إىل  الناس  يدعو سبحانه 
من  عديدة  مواضع  يف  بالتقوى 
ألهميتها،  وذلك  الكريم  القرآن 
اجملتمع  قاعدة  بناء  يف  ودورها 
هو  املواضع  هذه  وأحد  الصاحل، 
هذه اآلية الكرمية إذ يقول تعاىل: 
به(،  تساءلون  الذي  اهلل  )اتقوا 
عندكم  هو  الذي  اهلل  اتقوا  أي: 
عندما  امسه  وتذكرون  عظيم، 
وحوائجكم  حقوقكم  تطلبون 
فيما بينكم، غاية األمر أنه تعاىل 
أخرى  مجلة  هنا  إليها  أضاف 
 " واألرحام   " تعاىل:  يقول  حيث 
وهلذا   ،  " اهلل   " على  وهو عطف 
كانت القراءة املعروفة هي نصب 
"واألرحام" فيكون معناها: واتقوا 
صالتكم  تقطعوا  وال  األرحام، 

بهم.
يدل  هنا  املوضوع  هذا  ذكر  إن 
على األهمية الفائقة اليت يعطيها 
الرحم  ملسألة  الكريم  القرآن 
أنه  درجة  إىل  القربى  ووشيجة 
ذكر  بعد  األرحام  اسم  يذكر 

بإخوانكم ولو حبسن السالم ورد 
اجلواب( الكايف 157/2 ح31 .

يف  الرحم  قطيعة  آثار  بعض 
الروايات الشريفة

يوم  قاطعها يف  تدعو على  الرحم 
القيامة

قال أبو عبد اهلل : )أول ناطق 
الرحم  القيامة  يوم  اجلوارح  من 
تقول: يا رب من وصلين يف الدنيا 
ومن  وبينه،  بينك  ما  اليوم  َفِصْل 
قطعين يف الدنيا فاقطْع اليوم ما 
بينك وبينه( الكايف 151/2 ح8 .

قاطع الرحم ال يقبل عمله
قال : )إن أعمال بين آدم تعرض 
ليلة اجلمعة،  كل عشية مخيس 
يقبل عمل قاطع رحم( كنز  فال 

العمال 3: 370/ 6991.
طرق حتقيق صلة الرحم

من فضل اهلل وكرمه أنه سبحانه 
وتعاىل مل حيدد لنا طريقا واحدا 
ترك  بل  األرحام،  به  نصل  لكي 
ما  ذلك حبسب  حرية حتقيق  لنا 
وتوليد  األعراف،  من  يستفاد 
صلة  يف  تساعده  اليت  الوسائل 
باختالف  ذلك  وخيتلف  رمحه، 
واألزمنة،  واألحوال  األشخاص 
هذه  بعض  نذكر  يلي  وفيما 

الطرق:
1- الزيارة والتواصل مع األقارب:

إذا كان املسلم يؤجر على زيارة 
زيارة  فإن  البعيد  املسلم  أخيه 
الزيارة  فإن  أجرًا،  أكرب  أقاربه 
عمود التواصل وتزداد أهمية صلة 
الرحم عندما تكون الزيارة لعيادة 
األفراح  مناسبات  ويف  املرضى 

واألتراح.
2- اإلنفاق على الرحم:

اإلنفاق  الرحم  صلة  وجوه  من 
عليه مبا فتح اهلل عليك، خصوصًا 
منهم،  املعسرين  على  اإلنفاق 
يف  غريهم  على  متييزهم  فينبغي 
واملستحبة،  الواجبة  الصدقات 

الرب  من  الرحم  على  واإلنفاق 
الذي ُأمرنا به: َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَولُّوا 
َواملَْغِرِب  املَْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 
َواْلَيْوِم  ِباهلِل  آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوَلِكنَّ 
َواْلِكَتاِب  َواملَالِئَكِة  اآلِخِر 
ُحبِِّه  َعَلى  املَاَل  َوآَتى  َوالنَِّبيِّنَي 
َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََساِكنَي 
البقرة:  اِئِلنَي  َوالسَّ ِبيِل  السَّ َواْبَن 
177، وقال تعاىل: َيْسَألوَنَك َماَذا 
َخرْيٍ  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  َما  ُقْل  ُيْنِفُقوَن 
َو َواْلَيَتاَمى  َواأَلْقَرِبنَي  َفِلْلَواِلَدْيِن 
ِبيِل  السَّ َواْبِن  املََساِكيــــــــــــــــــــــِن 
البقرة:215، وقال تعاىل: ِإنَّ اهلَل 
َوِإيَتاِء  َواإِلْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر 
اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي 
َواملُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم 

ُروَن النحل: 90. َتَذكَّ
على  والصرب  اجلانب  لني   -3

األذى:
ولو  ألرحامك  جناحك  اخفض 
يصدر  ما  وحتّمل  عاتبوك، 
عليهم  ورّد  أذى،  من  منهم 
رضا  فستنال  واإلحسان  بالعفو 
قبول  يف  تتأخر  وال  وعفوه،  اهلل 
وال  اعتذروا،  هم  إن  اعتذارهم 
وزاّلتهم،  أخطائهم  عن  تبحث 
بهم،  الظن  حسن  دائما  وكن 
الذي  اليوم  سيأتي  أنه  وثق 
يعرفون فيه قدرك وسيكرمونك 

ويرفعونك. 
4- خدمة األرحام:

ابذل وسعك يف خدمتهم وال تبخل 
فخدمة  اهلل،  حباك  مبا  عليهم 
ومساعدتهم  ألرحامه  اإلنسان 
اهلل  عند  األعمال  أعظم  من 
وأفضلها، فاخدم رمحك مبا فتح 
علم  ذا  كنت  فإن  عليك،  اهلل 
فعلم أطفاهلم ونبه جاهلهم، وإن 
كنت ذا جاه فاقض حوائجهم، 

وال ترد شفاعة أحدهم.

األوامر  هذه  مثل  إىل  ينصاع  أن 
أفراد  ارتباط  لتقوية  الالزمة 
األسرة، الشرتاك هؤالء األفراد يف 

الرحم والدم.
قوة  يزداد  اجملتمع  أن  وواضح 
التماسك  ازداد  كلما  وعظمة 
الوحدات  يف  والتعاضد  والتعاون 
املتمثلة  الصغرية  االجتماعية 
قد  احلقيقة  هذه  وإىل  باألسرة، 
صلة   " الشريف:  احلديث  يشري 

الرحم تعمر الديار " .
الروايات  يف  الرحم  صلة  آثار  بعض 

الشريفة
 صلة الرحم وصية رسول اهلل

قال  قال:    جعفر  أبي  عن 
الشاهد  )أوصي   : اهلل  رسول 
يف  ومن  منهم  والغائب  أميت  من 
أصالب الرجال وأرحام النساء إىل 
وإن  الرحم  يصل  أن  القيامة  يوم 
كانت منه على مسرية سنة، فإن 
 151/2 الكايف  الدين(  من  ذلك 

ح5.
صلة الرحم أعجل اخلري ثوابًا

)قال  قال:    جعفر  أبي  عن 
اخلري  أعجل  إن   : اهلل  رسول 
ثوابا صلة الرحم( الكايف 152/2 

ح15.
وتزيد  العمر  تطيل  الرحم  صلة 

الرزق
قال أبو جعفر الباقر : )صلة 
وتنّمي  األعمال  تزّكي  األرحام 
وتيّسر  البلوى  وتدفع  األموال 
األجل(  يف  وتنسئ  احلساب 

الكايف 150/2 ح4. 
صلة الرحم تهون احلساب

عن إسحاق بن عمار قال: مسعت 
أبا عبد اهلل  يقول: )إن صلة 
احلســــاب  ليهونان  والرب  الرحم 
ويعصمان من الذنوب، فصـــــــــلوا 

أرحامكم وبروا 

صلة األرحام
النساء :1قال تعاىل:)واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام( .
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قال أمير المؤمنين : )احمل نفسك عند شدة أخيك على اللين وعند قطيعته على الوصل وعند جموده على البذل وكن لكل ما يبدو منه حموال وله وصوال(. قال أمير المؤمنين : )أذكر مع كل لذة زوالها ومع كل نعمة انتقالها ومع كل بلية كشفها فإن ذلك أبقى للنعمة وأنفى للشهوة وأذهب للبطر وأقرب إلى الفرح وأجدر لكشف الغمة ودرك المأمول(.

على  اإلكراه  الّلغة:  يف  اجَلرُب 
الشيء، تقول: جرّبته وأجربته على 
واملراد  عليه  أكرهته  إذا  فعل 
األفعال  على  عباده  اهلل  جرب  به: 
من  إّياها  إجياده  مبعنى  واألعمال 
فيها  مدخٌل  هلم  يكون  أن  غري 

كما هو مذهب األشاعرة.
والتسكني  بالتحريك  والَقَدر: 

يطلق على معان: 
تعاىل،  علمه  به  سبق  ما  منها: 
يزيد  ال  مبا  األشياء  تقدير  ومنها: 
ومنها  القدرة،  ومنها  ينقص،  وال 
املعاني يف  بهذه  فّسر  وقد  الوقت، 
َخَلْقَناُه  َشْيٍء  ُكلَّ  )ِإنَّا  تعاىل  قوله 
ِبَقَدٍر( )سورة القمر: آية49(، وقوله 
ِمْن  ْرَناَها  َقدَّ اْمَرَأَتُه  )ِإالَّ  تعاىل: 
اْلَغاِبِريَن( )سورة النمل: آية57( أي 
الّلوح  يف  وكتبناها  بذلك  أخربنا 

احملفوظ. 
مواضعها  يف  األشياء  وضع  ومنها: 
من غري زيادة فيها ونقصان، كما 
َر ِفيَها َأْقَواَتَها(  يف قوله تعاىل: )َوَقدَّ

)سورة فصلت: آية10(. 
األشياء  ملقادير  التبـــــــــــــــيني  ومنها: 
الثالثة  املعاني  وهذه  وتفاصيلها، 
وغريه  احلقِّ  كشف  شارح  ذكرها 

وإن دخل بعضها يف السوابق، 
على  عباده  تعاىل  إقداره  ومنها: 
حبيث  االستقالل  وجه  على  أعماهلم 
له  االنقياد  ِربقة  عن  ذلك  خيرجهم 
ويبطل تصّرفه يف تلك األعمال حّتى 
وقدرته  وإرادته  لقضائه  يكون  ال 
بهذا  والقدر  فيها،  مدخل  وتدبريه 
أيضًا  بالتفويض  املسّمى  وهو  املعنى 
هو املراد هنا وهو مذهب طائفة من 
بالقدرّية  تارة  نسّميهم  املعتزلة وحنن 
الفرقتان  وهاتان  باملفّوضة،  وتارة 
خارجتان  والقدرّية  اجلربّية  وهما 
طرف  يف  أوالهما  العدل  طريق  عن 
اإلفراط وُاخراهما يف طرف التفريط، 
ال  أمر  األمرين:  بني  باألمر  واملراد 
هذا وال ذاك بل طريق متوّسط بينهما 
واختيارهم  بقدرتهم  أفعاهلم  أنَّ  وهو 
وتدبريه  وقدره  اهلل  قضاء  تعّلق  مع 

ولطفه  وتوفيقه  وإرادته  ومشيئته 
ينايف  ال  التعّلق  وهذا  بها،  وخذالنه 
اختيارهم ألنَّ القضاء والقدر واإلرادة 
وغريها على قسمني: حتم وغري حتم، 
واملنايف لالختيار هو احلتم دون غريه، 
وحتّقق  األوَّلني  بطالن  وجه  وستعلم 
الثالث يف مضامني األحاديث اآلتية، 
وينبغي أن يعلم أنَّ القدرّية قد تطلق 
على اجلربّية بناء على أنَّ القدر جاء 
مبعنى اجلرب أيضًا والقدر بهذا املعنى 
وإّنا  الباب،  هذا  أيضًا مذكور يف 
فيما  للبصرية  طلبًا  الكالم  بسطنا 
إننا  ثم  املقام،  هذا  يف  املقصود  هو 
بعض  شرح  مع  الروايات  بعض  نورد 

منها.
َسِن  احْلَ ْبِن  ِد  مَّ ْبِن حُمَ َد  َأمْحَ َعْن   -1
يِّ َعْن َرُجٍل  َزْعاَلَن َعْن َأِبي َطاِلٍب اْلُقمِّ
َعْن َأِبي َعْبِد اهلل  َقاَل: )ُقْلُت َأْجرَبَ 
اَل،  َقاَل:  املََعاِصي؟  َعَلى  اْلِعَباَد  اهلل 
اَل،  َقاَل:  اأَلْمرَ؟  ِإَلْيِهُم  َفَفوََّض  ُقْلُت: 
َقاَل ُقْلُت: َفَما َذا؟ َقاَل: ُلْطٌف ِمْن َربَِّك 

َبنْيَ َذِلَك(.

ٍة  ِعدَّ َعْن  ُيوُنَس  َعْن  ٍد  مَّ حُمَ َعْن   -2
َله  )َقاَل  َقاَل:    َعْبِد اهلل  َأِبي  َعْن 
اْلِعَباَد  اهلل  َأْجرَبَ  ِفَداَك  ُجِعْلُت  َرُجٌل: 
ِمْن  َأْعَدُل  اهلل  َفَقاَل:  املََعاِصي؟  َعَلى 
َبُهْم  ُيَعذِّ ُثمَّ  املََعاِصي  َعَلى  رِبَُهْم  جُيْ َأْن 
َعَلْيَها، َفَقاَل َله: ُجِعْلُت ِفَداَك َفَفوََّض 
َفوََّض  َلْو  َفَقاَل:  َقاَل  اْلِعَباِد؟  ِإىَل  اهلل 
والنَّْهِي،  ِباأَلْمِر  ُصْرُهْم  حَيْ مَلْ  ِإَلْيِهْم 
َفَقاَل َله: ُجِعْلُت ِفَداَك َفَبْيَنُهَما َمْنِزَلٌة؟ 
َماِء  السَّ َبنْيَ  َما  َأْوَسُع  َنَعْم  َفَقاَل:  َقاَل 

واأَلْرِض(.
َعْن  ِن  الرَّمْحَ َعْبِد  ْبِن  ُيوُنَس  َعْن   -3
َعْبِد  وَأِبي  َجْعَفٍر  َأِبي  َعْن  َواِحٍد  َغرْيِ 
ْلِقه  ِبَ َأْرَحُم  اهلل  ِإنَّ  )َقاال:   : اهلل 
ُثمَّ  ُنوِب  الذُّ َعَلى  َخْلَقه  رِبَ  جُيْ َأْن  ِمْن 
ُيِريَد  َأْن  ِمْن  َأَعزُّ  واهلل  َعَلْيَها  َبُهْم  ُيَعذِّ
  َفُسِئاَل  َقاَل:  َيُكوَن،  َفاَل  َأْمرًا 
َثاِلَثٌة؟  َمْنِزَلٌة  واْلَقَدِر  رْبِ  اجْلَ َبنْيَ  َهْل 
َماِء  السَّ َبنْيَ  ا  ِمَّ َأْوَسُع  َنَعْم  َقاال: 

واأَلْرِض(.
َثه  ْن َحدَّ َيى َعمَّ ْبِن حَيْ ِد  مَّ 4- َعْن حُمَ
َعْن َأِبي َعْبِد اهلل  َقاَل: )اَل َجرْبَ واَل 
َقاَل  َأْمَرْيِن،  َبنْيَ  َأْمٌر  وَلِكْن  َتْفِويَض 
َمَثُل  َقاَل:  َأْمَرْيِن؟  َبنْيَ  َأْمٌر  وَما  ُقْلُت: 
َفَنَهْيَته  َمْعِصَيٍة  َعَلى  َرَأْيَته  َرُجٌل  َذِلَك 
َفَلْم َيْنَته َفرَتَْكَته َفَفَعَل ِتْلَك املَْعِصَيَة، 
َفرَتَْكَته  ِمْنَك  َيْقَبْل  مَلْ  َحْيُث  َفَلْيَس 

ُكْنَت َأْنَت الَِّذي َأَمْرَته ِباملَْعِصَيِة(.
الشرح:

أنه    الصادق  اهلل  عبد  أبي  عن 
ال  حّتى  العباد  على  َجرْبَ(  )اَل  قال: 
أصاًل  أفعاهلم  قدرة على  يكون هلم 
أفعاهلم  تكون  حّتى  َتْفِويَض(  )واَل 
زاجر أصاًل  بقدرتهم وال يكون هلم 
ُقْلُت:  َقاَل  َأْمَرْيِن،  َبنْيَ  َأْمٌر  )وَلِكْن 
َذِلَك  َمَثُل  َقاَل:  َأْمَرْيِن؟  َبنْيَ  َأْمٌر  وَما 
َرُجٌل َرَأْيَته َعَلى َمْعِصَيٍة َفَنَهْيَته( عنها 
)َفَلْم َيْنَته َفرَتَْكَته( حباله وما زجرته 
عنها جربًا وقهرًا )َفَفَعَل ِتْلَك املَْعِصَيَة( 
بقدرته واختياره )َفَلْيَس َحْيُث مَلْ َيْقَبْل 
ِمْنَك َفرَتَْكَته( مع قدرتك على زجره 
َأَمْرَته  الَِّذي  َأْنَت  )ُكْنَت  جربًا  عنها 
عنها  منعته  مّلا  إنك  أي:  ِباملَْعِصَيِة( 
ينته تركته  فلم  والنصائح  بالزَّواجر 
وما منعته منعًا يوجب تركه ما أجربته 
عليها وال فوضته، كذلك صنع اهلل 
بالنسبة إىل أفعال العباد فهذا أمر بني 

والشرِّ، ولكن الغرض األصلي من 
عليه  يدلُّ  كما  اخلري  هو  خلقهم 
ما رواه الشيخ الطربسي يف كتاب 
  الصادق  اإلمام  عن  االحتجاج 
حني سأله الزَّنديق وقال له: )فَخَلق 
 اخَلْلق للرَّمحة أم للعذاب؟ فقال
َخَلقهم للرَّمحة، وكان يف ِعلمه قبل 
خلقه إّياهم، أنَّ قومًا منهم يصريون 
إىل عذابه بأعماهلم الرَّدّية وجحدهم 

به( )االحتجاج: ج2، ص95(.
باخلريات  )وَأَمَرُهْم(    قال  ثم 
الشرور  عن  )وَنَهاُهْم(  واملصاحل 
َشْيٍء  ِمْن  ِبه  َأَمَرُهْم  )َفَما  والقبائح 
َتْرِكه(  ِإىَل  ِبيَل  السَّ هَلُُم  َجَعَل  َفَقْد 
شيء  من  عنه  نهاهم  ما  وكذا 
فعله،  إىل  السبيل  هلم  جعل  فقد 
الصاحلة  القدرة  إلعطائهم  وذلك 
للطرفني،  القابلة  والقوَّة  ين  للضدَّ
على  القدرة  هلم  أي  القدرة  ومعنى 
الفعل والرتك إن شاء أن يفعل فعل 
وإن شاء أن يرتك ترك، فلو فرضنا 
قدرة أحنصر تعّلقها بأحد الطرفني 
فقط دون اآلخر مل يكن املوصوف 
آِخِذيَن واَل  َيُكوُنوَن  بها قادرًا )واَل 
بتوفيقه  أي  اهلل(  ِبِإْذِن  ِإالَّ  َتاِرِكنَي 
ملن أقبل وعدمه ملن أدبر، أو بعدم 
والرتك،  األخذ  من  مانعًا  إحداثه 
بعلمه  أو  عليهما،  القدرة  بلق  أو 
األخريين  ويؤّيد  بتخليته،  أو  بهما، 
يف    الطربسي  الشيخ  رواه  ما 
كتاب االحتجاج عن عليِّ بن حممد 
احلسن  أبا  أنَّ    العسكري 
موسى  قال: )إن اهلل خلق اخللق 
فأمرهم  إليه صائرون  هم  ما  فعلم 
شيء  من  به  أمرهم  فما  ونهاهم، 
األخذ  إىل  السبيل  هلم  جعل  فقد 
فقد  شيء  من  عنه  نهاهم  وما  به، 
وال  تركه،  إىل  السبيل  هلم  جعل 
إال  تاركني  وال  آخذين  يكونون 
بأذنه، وما جرب اهلل أحدا من خلقه 
بالبلوى  اختربهم  بل  على معصيته، 
وكما قال: )ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن 

َعَماًل(( )االحتجاج: ج2، ص158(. 
ويف ما أوردناه داللة على أنَّ أفعاهلم 
علمه  وأنَّ  واختيارهم  بقدرتهم 
األزلي بها ال يستدعي أن ال يكون 
هلم قدرة واختيار وهو ال يوجب شيئًا 

عليهم.

الشيخ  املعنى  هذا  لنا  وينقل  أمرين، 
الصدوق )أعلى اهلل مقامه( يف كتاب 
عيون أخبار الرِّضا: عن أمحد بن 
علي األنصاري عن يزيد بن عمري بن 
معاوية الشامي قال: )دخلت على علي 
بن موسى الرضا مَبرو فقلت له: يا بن 
رسول اهلل ُروي لنا عن الصادق جعفر 
وال  ال جرب  إنه  قال:    بن حممد 
تفويض بل أمر بني أمرين فما معناه؟ 
أفعالنا  يفعل  اهلل  أن  زعم  من  قال: 
باجلرب،  قال  فقد  عليها  يعذبنا  ثم 
ومن زعم أن اهلل عز وجل فّوض أمر 
فقد    ُحَجِجه  إىل  والرزق  اخللق 
قال بالتفويض، والقائل باجلرب كافر 
والقائل بالتفويض مشرك، فقلت له: 
يا بن رسول اهلل فما أمٌر بني أمرين؟

ما  اتيان  إىل  السبيل  وجود  فقال: 
فقلت  عنه،  ُنهوا  ما  وترك  به  ُأمروا 
وإرادة  مشيئة  وجل  عز  هلل  فهل  له: 
يف ذلك؟ فقال: فأما الطاعات فإرادة 
والرضا  بها  األمر  فيها  ومشيئته  اهلل 
ومشيئته  وإرادته  عليها،  واملعاونة  هلا 
يف املعاصي النهي عنها والسخط هلا 
فيها  فهل هلل  قلت:  عليها،  واخلذالن 
ِفعٍل يفعله  القضاء؟ قال: نعم ما ِمن 
فيه  وهلل  إال  شر  أو  خري  من  العباد 
القضاء؟  ما معنى هذا  قلت:  قضاء، 
يستحقونه  مبا  عليهم  احلكم  قال: 
والعقاب  الثواب  من  أفعاهلم  على 
أخبار  )عيون  واآلخرة(  الدنيا  يف 

الرِّضا: ج1، ص114(.
5- َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَيَماِنيِّ َعْن 
َأِبي َعْبِد اهلل  َقاَل: )ِإنَّ اهلل َخَلَق 
ِإَلْيه  َصاِئُروَن  ُهْم  َما  َفَعِلَم   - ْلَق  اخْلَ
- وَأَمَرُهْم وَنَهاُهْم َفَما َأَمَرُهْم ِبه ِمْن 
ِبيَل ِإىَل َتْرِكه  َشْيٍء َفَقْد َجَعَل هَلُُم السَّ
َتاِرِكنَي ِإالَّ  واَل َيُكوُنوَن آِخِذيَن واَل 

ِبِإْذِن اهلل(.

الشرح:
أنه    الصادق  اهلل  عبد  أبي  عن 
ين  مستعدِّ ْلَق(  اخْلَ َخَلَق  اهلل  )ِإنَّ  قال: 
للخري والشرِّ حِلَكٍم ومصاحل بعضها 
يظهر ألولي األلباب وبعضها ال يعلمها 
إاّل هو، وأسرار القدر اّليت ورد النهيُّ 
عن الغور فيها داخلة يف هذا البعض 
)َفَعِلَم َما ُهْم َصاِئُروَن ِإَلْيه( من اخلري 

احللقة األوىل
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اإلمام  ما جاء عن  منها  الروايات، 
Q إبراهيم  اهلل  نيب  بأن   Q  علي 

إحدى  يف  واشرتاها  بها  مّر  قد 
سفراته. 

وبعدما اشرتاها أسس فيها مسجد 
ذلك  إىل  أشارت  كما  النخيلة 
وصف  Q يف  اجلواد  اإلمام  رواية 
اهلل  عجل  املهدي  اإلمام  حركة 

تعاىل فرجه،
كما تشرفت النخيلة أيضًا بإقامة 
لتكون   Q الكفل  ذي  اهلل  نيب 
نقطة انطالق دعوته إىل اهلل تعاىل 
ومثواه األخري مع ثلة من أصحابه، 
وقرب النيب ذي الكفل Q وأصحابه 
النخيلة  مسجد  داخل  يقع  اليوم 
الشريفة  املزارات  وأحد  التارخيي 

امللحقة باملسجد.

قال أمير المؤمنين : )اجعل الدين كهفك والعدل سيفك َتنُج من كل سوء وتظهر على كل عدو(.

بن  )عباد  املسجد  أئمة  أشهر  من 
،Qالربيع( راوي حديث اإلمام علي 

وتاج الدين اآلوي.
وضريح  النخيلة  مسجد  بناء  جدد 
أيام  يف   Q الكفل  ذي  النيب 
االليخانيني يف فرتة حكم السلطان 
 -703( بنده  خدا  حممد  اوجلايتو 
716 هـ( الذي أمر بتجديد الضريح 

واملسجد املقدس.
فضل مسجد النخيلة

وتشّرف  النخيلة  تشّرفت  لقد 
األنبياء  بإقامة  املعّظم  مسجدها 
إىل  ودعوتهم   K واألوصياء 
تعاىل  اهلل  وعبادة  التوحيد 
فيها  املقيمني  أول  وكان  فيها، 
Q اخلليل  إبراهيم  اهلل   نيب 

بعض  ذلك  على  نصت  كما 

الُنخيلة هي تصغري لكلمة خنلة، 
وهو مكان قرب الكوفة، ويعود 
تاريخ مسجد النخيلة التارخيي إىل 
 ،Q اخلليل  إبراهيم  اهلل  نيب  عهد 
فقد نّصت الروايات التارخيية على 
النخيلة  يف  مسجدا  أّسس  قد  أنه 
خارج الكوفة، وهي املوضع الذي 
خرج إليه اإلمام علي Q ملا َبَلغُه ما 
ُفِعَل باألنبار من قتل عامله عليها، 
وقد خطب فيها أكثر من خطبة.

زاره  قد   Q علي  اإلمام  وألن 
واقعة  أيام  له  مقاما  واختذه 
)36هـ-37هـ(  وصفني  النهروان 
احلسن  اإلمام  ولده  بعده  ومن 
املسلمون  اختذ  لذا   ،Qاجملتبى
 Q الكفل  ذي  اهلل  نيب  قرب  على 
وكان  للعبادة،  ومكانا  مصلى 

قال أمير المؤمنين : )اجعل كل همك وسعيك للخالص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البالء والعذاب(.

Q مقام اإلمام عيل بن أيب طالب
يضم املسجد حمرابا، املشهور أنه 
Q املكان الذي صلى فيه اإلمام علي 

أيام إقامته فيه متوجها إىل صفني 
ملقاتلة معاوية يف الشام.

Q مقام نبي اهلل إبراهيم
Q مقام يف هذا املسجد ألنه Q له 

كما  املسجد  هلذا  املؤسس  هو 
تذكر الروايات، إال أنه مل حيدد 

مكانه بدقة. 
معامل املسجد

Q قبة ضريح نيب اهلل ذي الكفل
تضم  اليت  الغرفة  فوق  بنيت 
متكونة  وهي  قبة   Q ضرحيه 
من طبقتني أو قبتني األوىل داخلية 
وسطها  يف  صمم  كروية  نصف 
جنمة زخرفية ذات اثين عشر رأسًا 
باملرايا مغلفة من اخلارج  مزخرفة 
بالقبة الثانية املخروطية واملقرنصة 
عدا  طبقات  عشرة  من  مكونة 
مكونة  طبقة  وكل  القبة  غطاء 
من جمموعة من العقود املدببة اليت 
عدا  بواطنها  يف  مسطحة  تكون 
الصف السادس املكون من حنيات 
من  ارتفاعها  يبلغ  تعلوها.  بسيطة 
قاعدة  فوق  تنتصب  )17م(  اخلارج 
مثمنة الشكل ترتفع على السطح 
وتقوم  واحد  مرت  حوالي  اجملاور 
املقرنصة  املخروطية  القبة  فوقها 
بناء  تأريخ  ويعود  )8م(  ارتفاعها 
اوجلايتو  السلطان  عهد  إىل  القبة 

حممد خدابنده )703-716هـ( .
قبة املسجد األثرية

)مقام  القديم  الصالة  كان حلرم 
مغلفة  قبة مسننة   )Q علي  اإلمام 
اليهود  ولكن  األزرق،  بالكاشي 
ومحلتهم التخريبية بعد عام 1850م 
غريوا معامل املسجد فرفعوا حمرابه 
ودفنوا منربه بعدما حطموه وأزالوا 
سقفه  وهدموا  املسجد،  مأذنة 
وقبته، واليوم قد أعيد بناء معامل 
احملراب  من  القديم  الصالة  حرم 

والقبة وغريها.

مأذنة املسجد 
وهي من املعامل األثرية الشاخصة 
 Q الكفل  ذي  اهلل  نيب  مرقد  يف 
ومدينة الكفل، تقع املأذنة بالقرب 
أمر  والذي  الشريف،  القرب  من 
بإنشائها السلطان حممد خدابنده، 
يبلغ حميط بدن املنارة حوالي )10( 
مرتًا   )24( حبدود  وارتفاعها  أمتار 
تستند على قاعدة مكعبة الشكل 
يبلغ ارتفاعها حبدود )6( أمتار وقد 
متعددة  بأشكال  املنارة  بدن  ُزّين 
أروع  وإن  اهلندسية،  الزخارف  من 
املأذنة  بدن  على  الزخارف  هذه 
وتتألف  وسطها  يف  تقع  اليت  هي 
الوجود  نادرة  كوفية  كتابة  من 
وتتكون  اإلسالمي،  العامل  يف 
من أربعة كلمات كتبت بشكل 
حب  )ودي  وهي  متداخلة  مثلثات 

حممد وعلي(.
سور املسجد

وهو سور حييط باملرقد واملقام يبلغ 
حميطه حوالي365م وعمقه حوالي 
و1,35م   1,25 مابني  وعرضه  3م 
وكان ارتفاعه قبل هدمه 9م ويعود 

تأرخيه إىل أكثر من 700 سنة.
بئر املسجد 

وهي بئر تقع يف جنوب مأذنة املسجد 
عام  اكتشافها  مت  وقد  الشاهقة 
املسجد  بسور  متصلة  وهي   2009

القديم.
أبراج املسجد 

تسنده  أبراج  عدة  النخيلة  ملسجد 
أزمنة  يف  اكتشافها  مت  وتزينه 
وقد  برجا   )17 وعددها)  متعاقبة، 
مت صيانة أسسها وصيانتها بطريقة 

علمية. 
منرب املسجد 

يذكر لنا املؤرخون أن السيد تاج 
)املتولي  أألفطسي  اآلوي  الدين 
واملشرف على املسجد آنذاك والذي 
قتل عام 171هـ( قد نصب يف صحن 
املسجد منربًا مصنوعًا من الصخر 
قد حفر اليهود له حفرًة واردوه فيها 

وهو موجود ملن نقب وحبث عنه.
 

ومسجدها  النخيلة  تشرفت  كما 
 "Q" بإقامة العبد الصاحل اخلضر
داخل  يف  معلوم  مقام  اليوم  وله 
املزارات  وأحد  املعظم  املسجد 

املشهورة امللحقة به. 
النخيلة  تشرفت  هـ   36 عام  ويف 
أمري  األوصياء  سيد  وإقامة  بقدوم 
أبي طالب  بن  اإلمام علي  املؤمنني 
السبط  احلسن  اإلمام  وجنله 
واختاذ  فيها  أصحابه  وخرية   L
مسجدها مقاما ومصّلى هلم، وقد 
أكثر   Q علي  اإلمام  فيها  خطب 
اجلهاد  على  احلث  يف  خطبة  من 

والوعظ واإلرشاد.
النخيلة  بمسجد  امللحقة  املزارات 

التارخيي
Q ضريح نيب اهلل ذي الكفل

Qيعترب ضريح نيب اهلل ذي الكفل 
- وله Q أمساء أخرى منها عويديا 
بن  ويهوذا  وحزقيل  أدريم  بن 
حتتل  اليت  األماكن  من  يعقوب- 
الديانات  عند  كبرية  قدسية 
)اليهودية  الثالث  السماوية 
يغطي  واإلسالمية(،  واملسيحية 
الضريح املقدس صندوق من خشب 
الغرفة  إىل  بالنسبة  أما  الصاج، 
فهي  املقدس  الضريح  تضم  اليت 
مزينة  وهي  مستطيل  شكل  على 
مناطقها  يف  ومطعمة  بالزخارف 
باملرايا، كما توجد فيها كتابات 
األربعة  اجلدران  حول  تدور  عربية 

للضريح.
 Q مقام اخلرض

يف   Q اخلضر  سيدنا  مقام  يقع 
حلرم  الغربية  اجلنوبية  اجلهة 
عن  عبارة  وهو  القديم،  الصالة 
املقام  فيها  يوجد  صغرية  غرفة 

وهلذا املقام كرامات مشهورة. 
ذي  اهلل  نبي  أصحاب  قبور   حرم 

Q الكفل
على يسار الداخل إىل حرم الصالة 
يؤدي إىل  باب  الشرقية  من اجلهة 
حرم فيه أربعة قبور تنسب ألصحاب 

.Q نيب اهلل ذي الكفل

Q مسجد الُنخيلة التاريخي مقام اإلمام علي 
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قال أمير المؤمنين : )أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك فإنه ال زوال للنعمة إذا شكرت وال بقاء لها إذا كفرت(. قال أمير المؤمنين : )اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فأحبب له ما تحب لنفسك وأكره له ما تكره لها وَأحِسن كما ُتحب أن ُيحَسن إليك وال تظلم كما تحب أن ال ُتظَلم(.

يف حالني: عاملًا أو متعلمًا، فإن مل 
فإن  ضيع،  فّرط  فإن  فّرط،  يفعل 
النار،  سكن  أثم  وإن  أثم،  ضّيع 
)حبار  باحلق(  حممدًا  بعث  والذي 

األنوار: ج1، ص170(
أتيت  )لو   : الباقر  اإلمام  وعن 
يتفقه  ال  الشيعة  شباب  من  بشاب 
ألدبته...( ويف رواية أخرى )ال يتفقه 
األنوار:  )حبار  ألوجعته(  الدين  يف 

ج1، ص214(.
وعن اإلمام الرضا : )لو وجدت 
يتفقه  ال  الشيعة  شّبان  من  شابًا 
)حبار  بالسيف(  ضربًة  لضربته 

األنوار: ج75، ص346(.

3- التعقل يف كل أموره: ألن مرحلة 
الرغبات  َهَيجان  مرحلة  الشباب 
فإن  والشهوات  والعواطف  وامليول 
التعقل يف توجيه تلك األمور توجيها 
تلك  أمٌر مطلوب جدا يف  صحيحا 
 : الصادق  اإلمام  قال  املرحلة، 
)َمن َمَلك نفَسه إذا رغب وإذا رهب 
وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي 
َحرَّم اهلل جسده على النار( )وسائل 

الشيعة: ج15، ص162(.
والعبادة هي أفضل وسيلة ميكنها 
وامليول  العواطف  تروض  أن 
العبادة  ألوان  وأفضل  والشهوات 
ا  هو جهاد النفس، قال تعاىل: )َوَأمَّ
النَّْفَس  َوَنَهى  َربِِّه  َمَقاَم  َخاَف  َمْن 
نََّة ِهَي املَْأَوى(  َعِن اهْلََوى� َفِإنَّ اجْلَ

)سورة النازعات: آية41-40(.
)إن   : األكرم  الرسول  قال 
العابد  بالشاب  يباهي  تعاىل  اهلل 
املالئكة ويقول: انظروا إىل عبدي 
)كنز  اجلي(  من  شهوته  ترك 
 : العمال: ج15، ص776(، وعنه
يف  اهلل  تعبَّد  الذي  العابد  )فضل 
ِصباه على الشيخ الذي تعبَّد بعدما 
املرسلني  كفضل  سنه،  كرب 
العمال:  )كنز  الناس(  سائر  على 
ج15، ص776(، وعنه : )ما من 
وأهرم  وهلوها  الدنيا  يدع هلل  شاب 
شبابه يف طاعة اهلل إال أعطاه اهلل 

)حبار  صديقًا(  وسبعني  اثنني  أجر 
األنوار: ج74، ص84(.

ليعلم  الشباب:  فرصة  أغتنم   -4
ما  يومًا  َيهَرم  أن  البد  أنه  الشاب 
وتضعف قوته وتقل حيويته، فليعترب 
باآلباء واألمهات واألجداد وليصمم 
أن جيعل قوته ونشاطه يف طاعة اهلل 
عز وجل ألن اهلل حيب الشاب املؤمن 
تعاىل  اهلل  عصى  وإذا  له،  املطيع 
 :بادر بالتوبة قال النيب األعظم
)ما من شي أحب إىل اهلل تعاىل من 
ج4،  العمال:  )كنز  تائب(  شاب 

ص217(.

الصاحلني:  األصدقاء  اخرت   -5
الذي  الصاحل  الصديق  اختيار 
والطريق  اهلداية  طريق  يف  يسري 
سلوك  األثر يف  له كل  املستقيم، 
القرين له، وعلى العكس متاما لو 
قال  والفسوق،  السوء  أهل  صاحب 
أمري املؤمنني : )إياك ومصاحبة 
أهل الفسوق فإن الراضي بفعل قوم 
احلكم:  )غرر  معهم(  كالداخل 

ص433(.

قال  املبكر:  بالزواج  االهتمام   -6
رسول اهلل : )ما من شاب تزوج 
يف حداثة سنه إال عج شيطانه: يا 
ويله، يا ويله عصم مين ثلث دينه، 
الباقي(  الثلث  يف  العبد  اهلل  فليتق 
ص221(،  ج100،  األنوار:  )حبار 
يصليهما  )َلُركعتان   :وعنه
متزوج أفضل من صالة رجل عازب 
)الفقيه:  نهاره(  ويصوم  ليله  يقوم 

ج3، ص384(.
أنه قال:    وعن اإلمام الصادق
)من ترك التزويج خماَفَة الفقر فقد 
وجل  عز  اهلل  إن  باهلل  الظن  أساء 
ُيْغِنِهُم  ُفَقَراء  َيُكوُنوا  )ِإن  يقول: 
اهلُل ِمن َفْضِلِه(( )مكارم األخالق: 

ص197(.   
      

ويطمح  وهديه  منهجه  على  ويسري 
ألن يكون مثله، ُينذر بطر تقليد 
من ليس أهال للتقليد وذلك باختالل 
على  اليت  لديه  االختيار  موازين 
الصاحلة،  القدوة  خيتار  أساسها 
واليت من أهمها أن تكون القدوة 
تتحلى بصفات حيبها اهلل عز وجل، 
وتتمتع باألخالق احلميدة والفكر 
املثمر،  الكامل  واإلميان  السديد 
  وهل جند خريا من رسول اهلل
ووصيه علي  وابنة نبيه فاطمة 
P وأبناء علي وفاطمة L احلسن 
  واألئمة األطهار  واحلسني

ليكونوا قدوة لنا وألبنائنا.
أهل  حنبب  أن  علينا  فيجب 
أخالقهم  بذكر  ألبنائنا   البيت

وصفاتهم وأعماهلم.

2- طلب العلم: قد ورد احلث على 
الوجوب  وبصيغة  متواصاًل  التفقه 
وبالرتغيب  أخرى،  وبالتهديد  مرة، 
ثالثة، فإن العلم يف مرحلة الشباب 
أكثر نفعا وأكثر ضرورة وإلزامًا 
والصفاء  النقاء  من  الشاب  يف  ملا 
املعلومات  وأخذ  لتلقي  والقابلية 
 :واالستفادة منها، قال رسول اهلل
اهلل  عتقاء  إىل  ينظر  أن  أحب  )من 
املتعلمني..(  إىل  فلينظر  النار  من 
أمري  وعن  ص72(،  املريد:  )منية 
املؤمنني  قال: )إن قلب احلدث 
فيها  ألقي  ما  اخلالية،  كاألرض 
شي إال قبلته( )حبار األنوار: ج74، 
يف  )العلم   : وعنه  ص200(، 
الصغر كالنقش يف احلجر( )حبار 
 : وعنه  ص224(،  ج1،  األنوار: 
)أيها الناس اعلموا أن كمال الدين 
طلب العلم والعمل به، أال وإن طلب 
العلم أوجب عليكم من طلب املال( 

)الكايف: ج1، ص30(.
أحد    الصادق  اإلمام  وأوصى 
فإنهم  باألحداث  )عليك  أصحابه: 
أسرع إىل كل خري( )حبار األنوار: 
)لست   : وعنه  ج23، ص236(، 
أحب أن أرى الشاب منكم إال غاديا 

خاصة  عناية  اإلسالم  ُعين  لقد 
بالشباب، وأوىل هذه املرحلة أهمية 
بالغة باعتبارها املرحلة األساسية 
ل  يف بناء شخصية اإلنسان، ومحَّ
عن  كبرية  مسؤولية  اإلنسان 
حياته،  من  اهلامة  املرحلة  تلك 
 اهلل  رسول  عن  ورد   فقد 

أنه قال: )ال تزول قدما عبد يوم 
أربع:  عن  ُيسأل  حتى  القيامة 
وشبابه  أفناه،  فيما  عمره  عن 
أين  من  ماله  وعن  أباله،  فيما 
حبنا  وعن  أنفقه،  وفيما  كسبه 
أهل البيت( )األمالي: ص93(، إنَّ 
أمرًا ُيْقَرن حبب أهل بيت رسول 
اهلل  خلري داللة على أهميته، 
عنه؛  املسؤولية  ثقل  إىل  وإشارة 
وهلذا أكدت التعاليم اإلسالمية 
اإلنسان  استثمار  وجوب  على 
عنه  وعربت  شبابه،  لفرتة 
هو:  االستثمار  فذلك  باالغتنام؛ 
يقول  وعظيمة،  كبرية  )غنيمة( 

اغتنم  ذر  أبا  )يا   : اهلل  رسول 
قبل  شبابك  مخس:  قبل  مخسًا 
سقمك،  قبل  وصحتك  هرمك، 
قبل  وفراغك  فقرك،  قبل  وغناك 
شغلك، وحياتك قبل موتك( )وسائل 

الشيعة: ج1، ص114(.
ومن هنا أكدت الرسالة اإلسالمية 
على وجوب تربية الشباب واالعتناء 
وروحيًا  فكريًا  بناًء  وبنائهم  بهم 
وخلقيًا؛ ألنَّهم مؤهلون لتقبل التعليم 
أفئدة،  أرق  أكثر من غريهم فهم 

وأزكى نفسًا، وأعلى همة.
اإلسالمي  التشريع  اهتم  وهلذا 
من  متثله  ملا  الشباب  بشرحية 
على  يتوقف  واسع  إنساني  وسط 
تطّوُر  وصالحه  وقدراته  تطّوره 
القوة  ألنهم  وصالُحها،  األمم 
الفاعلة والطاقة الكبرية اليت متّد 
واألمل  والنشاط  باحلركة  األمة 
الكبري يف تطّلعاتها وطموحها حنو 

املستقبل.

وألن هذه املرحلة يف حياة اإلنسان 
حتدد  فهي  املراحل  أهم  تعترب 
أو  والعملي  الفكري  املستقبل 
تساهم مساهمة كبرية يف حتديده 
ملا متلكه هذه املرحلة من طاقات 
املرحلة  وهلذه  متفجرة،  وطموحات 

آداب مهمة وهي:

1- االلتزام بتحديد الرمز والقدوة: 
إن ما مييز مرحلة الشباب هو ميل 
هذه الشرحية إىل تقليد الشخصيات 
واملشهورة يف اجملتمع سعيا  املميزة 
والسمعة  الظهور  لتحصيل  منهم 
وحماولتهم  جمتمعهم  أوساط  يف 
وسكناته  حركاته  يف  به  التشبه 
من  وهذه  ومظهره،  مالبسه  ويف 
ذو  سالح  وهي  املهمة  املميزات 
حدين، إذ إّن ترك الشاب من غري 
توجيه من هذه الناحية وعدم تعيني 
يكون  لكي  مؤهال  يكون  من 
خطاه  يرتسم  حياته  يف  له  قدوة 

أهمية مرحلة الشباب وآدابها
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قال أمير المؤمنين : )احترسوا من َسورة الغضب وأعدوا له ُعدة تجاهدون بها في الكظم والحلم(. قال أمير المؤمنين : )أدِّ األمانة إذا ائتمنت وال تتهم غيرك إذا ائتمنته فإنه ال إيمان لمن ال أمانة له(.

الفوائد،  تلك  تفويت  تصّحح  ال 
وإالَّ ملا كانت موجبة للحاجة إىل 
فاسق  بإمام  األّمة  فتبتلي  اإلمام. 
إىل  احلاجة  حمّل  منه  حيصل  ال 
اإلمام، وهو ناشئ من عدم اعتبار 
وال  بالعدالة،  واالكتفاء  العصمة 
الواقعية  العدالة  كون  مع  سّيما 
عسرة اإلحراز، وإّنا تثبت ظاهرا، 
الظاهر  يف  العادل  رمّبا كان  إذ 
فاسقا يف الواقع، فتبتلي األّمة من 
أّول األمر بإمام فاسق، فال حيصل 
ولو  اإلمام  إىل  احلاجة  حمّل 
نصب  فيجب  نفسه،  إىل  بالنسبة 
إمام آخر على مجيع الوجوه، لئالَّ 

تفوت الفوائد املطلوبة ويتسلسل.

2ـ العصمة واإلطاعة:  قوله تعاىل: 
)َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي 
املراد   ،59 النساء:  ِمْنُكْم(  اأَلْمِر 
باآلية بيان عصمة الرسول وأولي 
األمر، وأّنهم ال يأمرون وال ينهون 
إالَّ حبّق، فإّنه تعاىل أوجب طاعة 
أولي األمر على اإلطالق كطاعته 
إالَّ  يتّم  ال  وهو  الرسول،  وطاعة 
بعصمة أولي األمر ـ الذين نصبهم 
فإّن  األعظمـ،  النيب  وعينهم 
مبعصية  يأمر  قد  املعصوم  غري 
وجبت  فلو  فيها،  طاعته  وحترم 

وجوب  الضّدان،  اجتمع  أيضا 
طاعته وحرمتها .

إّن  والعصمة:  باملعروف  األمر  3ـ 
اإلنكار  لوجب  عصى  لو  اإلمام 
األمر  باب  من  له  واإليذاء  عليه 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهو 
مفّوت للغرض من نصبه، ومضاّد 
على  وتعظيمه  طاعته  لوجوب 
اإلطالق املستفاد من قوله تعاىل: 
الرَُّسوَل  َوَأِطــــــــــيُعوا  اهلَل  )َأِطيُعوا 
َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم(. كما إّنه لو 
صدرت املعصية منه لسقط حملَّه 
لطاعته،  تنقاد  فال  القلوب،  من 

فتنتفي فائدة النصب .
وأيضا لو عصى لكان أدون حاال 
أصغر  ألّن  األّمة؛  آحاد  أقّل  من 
وأوالها  األّمة  أعلى  من  الصغائر 
ومثالب  الطاعات  مناقب  مبعرفة 
املعاصي، أقبح وأعظم من أكرب 

الكبائر من أدنى األّمة .
العدد  يف  تقدم  النجاة:  طريق 
  علي  اإلمام  حب  أن  السابق 
وبغضه  اجلنة  لدخول  موجب 
وقد  النار،  لدخول  سبب  وإيذائه 
واإلتباع  به  االقتداء  وجوب  ثبت 
له بعد النيب  واملنع من تقدم 
غريه عليه، فإن هذا يوجب إيذائه 
 ، ورسوله  تعاىل  اهلل  وإيذاء 
تلك  يف  أخل  قد  غريه  تقدم  بل 
الطاعة  من  عليه  وجب  مبا  املدة 
أن  ثبت  قد  أخرى:  وبعبارة  له. 
وبغضه  النجاة  طريق   حبه
وسلوك  اهلالك،  سبيل  وإيذاءه 
حبه والكف عن إيذائه إنا هو 
قدم  فمن  ونواهيه،  أوامره  بقبول 
مل    الرسول  بعد  غريه  عليه 
 ، ونهيه  ألمره  متثال  يكن 
ويدخل  طريق حمبته  عن  فيخرج 
له،  واملؤذين  مبغضيه  سبيل  يف 
عن  ضل  حمبته  عن  خرج  ومتى 
طريق إسالمه، فوجب تقدميه بعد 

النيب  عقاًل ومسعًا.
رب  هلل  واحلمد  تتمة.  وللكالم 
حممد  على  اهلل  وصلى  العاملني، 

واله الطيبني الطاهرين.

طاعة علّي؛ ألّن عصيانه يؤذيه 
على  طاعته  ووجوب  بالضرورة، 
اإلطالق يقتضي عصمته وإمامته، 
قوله  احلديث  إىل  ضممت  وإذا 
تعاىل: )ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه 
ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَأَعدَّ  َلَعَنُهُم اهلل يِف الدُّ
 ،57 األحزاب:  ُمِهيًنا(،  َعَذاًبا  هَلُْم 
علمت حال الناكثني والقاسطني 

وغريهم. 
ملاذا العصمة؟ 

األئّمة  أّن  إىل  اإلمامية  ذهبت 
عصمتهم  وجوب  يف  كاألنبياء 
والفواحش من  القبائح  عن مجيع 
وسهوا،  عمدا  املوت،  إىل  الصغر 
ألّنهم حفظة الشرع والقّوامون به، 
 ، حاهلم يف ذلك كحال النيّب
إّنا هي  اإلمام  إىل  احلاجة  وألّن 
الظامل،  من  للمظلوم  لالنتصاف 
ورفع الفساد، وحسم ماّدة الفنت، 
وأّن اإلمام لطف مينع القاهر من 
فعل  على  الناس  وحيمل  التعّدي، 
احملّرمات،  واجتناب  الطاعات 
ويقيم احلدود والفرائض، ويؤاخذ 
يستحّق  من  ويعّزر  الفّساق، 
املعصية  التعزير، فلو جازت عليه 
وصدرت منه، انتفت هذه الفوائد 

وافتقر إىل إمام آخر، وتسلسل.
عالقة العصمة باإلمامة: 

احلاجة  إّن  التسلسل:  بيان  1ـ 
توجب  الفوائد  تلك  اإلمام يف  إىل 
عصمته، وإالَّ الفتقر إىل إمام آخر 
إّما  املعصوم  غري  ألّن  وتسلسل؛ 
أّن  وبالضرورة  عادل،  أو  فاسق 
الفاسق ال حتصل منه تلك الفوائد 
فيحتاج  نفسه  إىل  بالنسبة  ولو 
ألّن  كذلك؛  والعادل  غريه،  إىل 
ال  ألّنها  منه  قد حتصل  الصغائر 
تنايف العدالة، والكبائر رمّبا تقع 
يفسق  قد  أّنه  ال  ولو  أيضا،  منه 
عن  مينعه  آخر  إمام  إىل  فيحتاج 
أو  وقعت،  لو  والكبائر  الصغائر 
إّن  كما  وقوعها.  عن  به  حيرتز 
فيحتاج  عليه،  مأمون  اخلطأ غري 
إىل إمام آخر مينعه عّما خيطأ به 
وإن كان معذورا، فإّن معذورّيته 

العاملني وصلى اهلل  احلمد هلل رب 
واملرسلني  األنبياء  أشرف  على 
الطيبني  وآله  حممد  القاسم  أبي 
على  الدائم  واللعن  الطاهرين، 

أعدائهم إىل قيام يوم الدين.
تقدم فيما سبق من احللقات مجلة 
تدل  اليت   النيب أحاديث  من 
أمري  إمامة  على  واضحة  بصورة 
املؤمنني، ونورد يف هذه احللقة 

داللة  فيه   النيب عن  حديثا 
مكابر  إال  ينكرها  ال  واضحة 

أعمى اهلل بصره وبصريته.
حديث: )من آذى علّيا فقد آذاني(

ذكر العالمة احللي يف كتابه 
احلديث  ص222  احلق/  نهج 
أمحد(من  )مسند  يف  قال:  حيث 
قال:   النيّب أّن  طرق،  عّدة 
أّيها  آذاني،  فقد  علّيا  آذى  من   (

يوم  ُبعث  علّيا  آذى  من   ! الناس 
القيامة يهودّيا أو نصرانّيا(.  وجه 
االستدالل: استدل علماء املسلمني 
الوصي  إمامة  على  احلديث  بهذا 
منهم   ،طالب أبي  بن  علي 
يف   املظفر  حسن  حممد  الشيخ 
قال:  حيث  ج6،  الصدق،  دالئل 
وهو ]أي احلديث[ يقتضي وجوب 

الحلقة الرابعة عشر

 :O قال رسول اهلل

� من آذى علّيا فقد 
آذاني، أّيها الناس  
من آذى علّيا ُبعث 

يوم القيامة يهودّيا 
أو نصرانّيا�
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قال أمير المؤمنين : )أخرجوا الدنيا عن قلوبكم قبل أن تخرج منها أجسامكم ففيها احتزمتم ولغيرها ُخلقتم(.

هـالك هشـام بـن عبد 
الملـك: 

الثاين  ربيع  شهر  من  السادس  يف 
عبد  بن  هشام  هلك  سنة)125هـ( 
قنرسين.  أرض  من  بالرصافة  امللك 
وكان له من العمر ستة ومخسون سنة، 
وستة  سنة  عرش  تسع  واليته  ومدة 

أشهر وإحدى عرش ليلة. 
شديد  أحول  وكان  املسعودي:  قال 
األخالق،  شكس  العني..  انقالب 
قليل  لألموال،  جامعًا  النظر،  دقيق 

البذل للنوال. 
من  عرش  السابعة  السنة  ويف  وقال: 
كان  )122هـ(،  سنة  وهي  واليته 
ظهور زيد بن عيل بن احلسني بن عيل 
يسري،  نفر  يف  بالكوفة  طالب  أيب  بن 
وقد  الثقفي،  عمر  بن  يوسف  وعليها 
كان بايعه خلق كثري، ثم قعدوا عنه ومل 

يفوا له، فلقيه يوسف بن عمر يف مجوع 
عظيمة، فقاتلهم زيد قتاالً شديدًا إىل أن 
السنة  هذه  من  صفر  يف  معه  ومن  قتل 

وصلب يف الكناسة. 
اجلعفي  موسى  بن  عروة  عن  وروي 
يومًا   )Q(اهلل عبد  أبو  لنا  قال  قال: 
انفقأت  اليوم  عنده:  نتحدث  ونحن 
قربه،  يف  امللك  عبد  بن  هشام  عني 
قلنا: ومتى مات؟ فقال: اليوم الثالث، 
فكان  ذلك  عن  وسألنا  موته  فحسبنا 

كذلك. 

بناء مدينة بغداد: 
الثاين  ربيع  شهر  من  السادس  يف 
الدوانيقي  املنصور  بنى  سنة)146هـ( 
السادات  بوضع  وأمر  بغداد،  مدينة 
أعمدهتا  يف   )P( فاطمة  سالسة  من 
وجدراهنا بأن تبنى عليهم وهم أحياء. 

فرض صالة الحضر والسفر: 
السنة  يف  الثاين  ربيع  من  عرش  الثاين  يف 
صالة  فرضت  اهلجرة،  من  األوىل 
وبلغهم  املسلمني  عىل  والسفر  احلرض 
عز  اهلل  من  بامر   )O( اهلل  رسول  هبا 

وجل.

وفاة معز الدولة الديلمي: 
الثاين )وقيل:  الثالث عرش من ربيع  يف 
)356هـ(،  سنة  الثاين(  ربيع   17 يف 
الديلمي،  الدولة  معز  السلطان  تويف 
بعد ما مىض من عمره ثالث ومخسون 
التشيع،  التصلب يف  سنة، وكان شديد 
أبواب  عىل  يكتب  أن  أمر  إنه  حتى 
بن  معاوية  اهلل  لعن  بغداد:  يف  الدور 
فاطمة  أيب سفيان، لعن اهلل من غصب 
من  العباس  أخرج  من  اهلل  لعن  فدكًا، 
من  ذر  أبا  نفى  من  اهلل  لعن  الشورى، 

قال أمير المؤمنين : )أشغلوا أنفسكم بالطاعة وألسنتكم بالذكر وقلوبكم بالرضا فيما أحببتم وكرهتم(.

جدي  إن  أال  بنا،  وبليتم  بكم  بلينا  بل 
معاوية نازع األمر من كان أوىل باألمر 
أيب  بن  عيّل  وسابقته  قدمه  يف  منه 
تعلمون،  ما  منه  جدي  فركب  طالب، 
صار  حتى  جتهلون،  ال  ما  معه  وركبتم 
جتاوز  حرضته،  وضجيع  عمله،  رهني 
ولقد  أيب،  إىل  األمر  صار  ثم  عنه،  اهلل 
كان  إذ  سننه،  يركب  ال  أن  خليقًا  كان 
ردعه  فركب  باخلالفة،  خليق  غري 
واستحسن خطأه، فقّلت مدته وانقطع 
آثاره، ومخدت ناره، ولقد أنسانا احلزن 
ثم  راجعون،  إليه  وإنا  هلل  فإنا  عليه، 

أخفت يرتحم عىل أبيه. 
القوم  من  الثالث  أنا  ورصت  قال:  ثم 
الزاهد فيام لدي أكثر من الراغب، وما 
أمركم  شأنكم  آثامكم،  ألحتمل  كنت 

خذوه، من شئتم واليته فولوه. 
أبا  يا  فقال:  بن احلكم  إليه مروان  فقام 
مروان  يا  له:  فقال  عمرية،  سنة  ليىل 

فقالت  نزل،  ثم  ديني.  عن  ختدعني 
فقال:  حيضة،  كنت  ليتك  أمه:  له 
وأنا وددت ذلك، ومل أعلم أن هلل نارًا 
يعذب هبا من عصاه وأخذ غري حقه. 
وذكر املفيد، قال: وهلك معاوية بن 
يزيد وهو أبن إحدى وعرشين سنة، 

وويل األمر أربعني ليلة.
قد  ومهمة  كثرية  مناسبات  وهناك 
السابقتني  السنتني  يف  ذكرها  تم 
أراد االطالع  فمن  الثاين  ربيع  لشهر 

فالرياجع.

املدينة إىل الربذة، لعن اهلل من منع دفن 
احلسن)Q( عند جده. 

خلـع معـاوية بـن يزيـد 
نفسه عن الخالفة: 

ربيع  شهر  من  والعرشين  الرابع  يف 
سنة  الثاين(  ربيع   25 الثاين)وقيل: 
هالك  من  يومًا  أربعني  وبعد  )64هـ(، 
خلع  اهلل،  لعنه  معاوية  بن  يزيد  أبيه 

معاوية بن يزيد نفسه عن اخلالفة. 
يزيد  أبيه  يوم موت  توىل اخلالفة  وكان 
يف الرابع عرش من ربيع األول من هذه 

السنة، فأقام فيها أربعني يومًا. 
بن  يزيد  بن  معاوية  نزع  ملا  أنه  وروي 
خطيبًا  قام  اخلالفة،  من  نفسه  معاوية 
يف  بالراغب  أنا  ما  الناس  أهيا  فقال: 
لكراهتكم،  باآلمن  وال  عليكم،  التأمر 
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قال أمير المؤمنين )(: )أحسنوا تالوة القرآن فإنه أنفع من القصص واستشفوا به فإنه شفاء الصدور(.

القاسم،  أبو  ونسبه:  وكنيته  اسمه 
حبيب بن مظاهر بن رئاب األسدي 

الكندي.
والدته: مل حُتّدد لنا املصادر تاريخ 
والدته ومكانها، إاّل أّنه من أعالم 

القرن األّول اهلجري.
صحبته: كان  من أصحاب 
اإلمام أمري املؤمنني واإلمام احلسن 

.K واإلمام احلسني
جوانب من حياته:  كان  مع 
K يف مجيع حروبه،  اإلمام علي 
لة  وكان من أصفياء أصحابه ومَحَ

علومه، ومن شرطة اخلميس.
الكريم،  للقرآن  حافظًا  كان 

وكان خيتمه يف كّل ليلٍة من بعد 
صالة العشاء إىل طلوع الفجر.

إىل  كتبوا  الذين  مجلة  من  كان 
اإلمام احلسني Q مّلا امتنع من بيعة 
يزيد، وكان مع مسلم بن عقيل مّلا 

ورد الكوفة.
)قال أهل السري: جعل حبيب ومسلم 
لإلمام  البيعة  يأخذان  عوسجة  بن 
إذا  حّتى  الكوفة،  يف   Q احلسني 
دخلها عبيد اهلل بن زياد وخّذل أهلها 
عن مسلم بن عقيل، وتفّرق أنصاره، 
وأخفياهما،  عشائرهما  حبسهما 
 Q احلســــــني  اإلمــــــــــــام  ورد  فلّما 
كربالء خرجا إليه خمتفيني يسريان 
وصال  حّتى  النهار  ويكمنان  الليل 

األمني:  الشيعة حمسن  أعيان  إليه( 
ج4، ص554.

 كان والباليا:  املنايا  علم  عنده 
Q ّمن عّلمهـــــــــــم اإلمام أمري املؤمنني 
احلادثة  وهذه  والباليا،  املنايا  علم 
فضيل  )عن  ذلك:  على  شاهد  خري 
بن الزبري، قال: مّر ميثم التّمار على 
فرس له فاستقبل حبيب بن مظاهر 
أسد،  بين  جملس  عند  األسدي 
فتحّدثا حّتى اختلف أعناق فرسيهما.
ثّم قال حبيب: لكأّني بشيخ أصلع، 
ضخم البطن، يبيع البّطيخ عند دار 
بيت  أهل  ُحّب  ُصلب يف  قد  الرزق، 

نبّيه Q، ُيبقر بطنه على اخلشب.
رجاًل  ألعرف  وإّني  ميثم:  فقال 

 : Q  قال اإلمام احلسني
)هلل دّرك يا حبيب، لقد كنت فاضاًل، ختتم القرآن يف ليلة واحدة(

قال أمير المؤمنين )(:)اقتدوا بهدي نبيكم فإنه أصدق الهدي واستنوا بسنته فإنه أهدى السنن(.

فأّي  قال:  ضحك،  بســـــــــــاعة  هذه 
موضع أحّق من هذا بالسرور، واهلل 
ما هو إاّل أن متيل علينا هذه الطغام 
بسيوفهم فنعانق احلور العني( إختيار 
معرفة الرجال للشيخ الطوسي: ج1، 

ص293.
مّلا رّد مشر بن ذي اجلوشن على  3ـ 
 Q احلسني  اإلمام  مواعظ  إحدى 
قائاًل: )يعبد اهلل على حرف إن كان 
بن  حبيب  له  فقال  تقول،  ما  يدري 
اهلل  تعبد  ألراك  إّني  واهلل  مظاهر: 
أّنك  أشهد  وأنا  حرفًا،  سبعني  على 
طبع  قد  يقول،  ما  تدري  ما  صادق 
اهلل على قلبك( اإلرشاد للشيخ املفيد: 

ج2، ص98.

4ـ مّلا ُصرع مسلم بن عوسجة األسدي، 
Q احلسني  اإلمام  إليه   مشى 

فدنا  األسدي،  مظاهر  بن  وحبيب 
منه حبيب فقال: )عّز علّي مصرعك 

يا مسلم، أبشر باجلّنة.

فقال له مسلم قواًل ضعيفًا: بّشرك 
اهلل بري.

فقال له حبيب: لوال أّني أعلم أّني 
ساعيت  من  بك  الحق  أثرك،  يف 
بكّل  توصيين  أن  ألحببت  هذه، 
هّمك حّتى أحفظك يف كّل ذلك، 
مبا أنت أهل له يف القرابة والدين.
بهذا رمحك  ُأوصيك  أنا  بل  قال: 
 Q اهلل ـ وأهوى بيده إىل احلسني
ـ أن متوت دونه، قال: أفعل ورّب 
املفيد:  للشيخ  اإلرشاد  الكعبة(  

ج2، ص103.
5ـ برز إىل املعركة وهو يقول:

»أنا حبيٌب وأبي ُمظاِهُر 
فارُس هيجاٍء وَحرٌب ُتسعُر

أنتم أعّد عّدًة وأكثُر 
وحنُن أعلى حّجًة وَأقهُر

وأنتُم عند الوفاء أغدر 
وحنُن أوفى منكُم وأصرب«.
أعثم  بن  أمحد  الفتوح  كتاب 

الكويف: ج5، ص107.
شهادته: اسُتشهد  يف العاشر 
الطف،  61بواقعة  عام  احملّرم  من 
Q وقربه يف رواق حرم اإلمام احلسني 
يف  الشهداء  قبور  عن  منفصل 

كربالء املقّدسة.
تأبينه: حسُبه  من اإلكرام 
Q والتجليل ما أّبنه به اإلمام احلسني 

قتل   Q بلغه  مّلا  أّنه  روي  فقد 
حبيب قال: )أحتسب نفسي ومحاة 
أصحابي( حبار األنوار للمجلسي: 

ج45، ص27.
وقال Q: )هلل دّرك يا حبيب، لقد 
يف  القرآن  ختتم  فاضاًل،  كنت 
ليلة واحدة( شجرة طوبى للحراني: 

ج2، ص442.

لينصر  خيرج  صفيدتان،  له  أمحر 
برأسه  وجُيال  فُيقتل،  نبّيه  بنت  ابن 
أهل  فقال  افرتقا،  ثّم  الكوفة.  يف 
من  أكذُب  أحدًا  رأينا  ما  اجمللس: 

هذين.
حّتى  اجمللس  أهل  يفرتق  فلم  قال: 
أقبل ُرشيد اهلجري فطلبهما، فسأل 
افرتقا  فقالوا:  عنهما،  اجمللس  أهل 

ومسعناهما يقوالن كذا وكذا.
فقال ُرشيد: رحم اهلل ميثمًا ونسي: 
بالرأس  الذي جييء  وُيزاد يف عطاء 
القوم:  فقال  أدبر،  ثّم  درهم،  مائة 

هذا واهلل أكذبهم.
األّيام  ذهبت  ما  واهلل  القوم:  فقال 
والليالي حّتى رأيناه مصلوبًا على دار 
عمرو بن ُحريث، وجيء برأس حبيب 
 ،Q بن مظاهر قد ُقتل مع احلسني
ورأينا كّل ما قالوا( إختيار معرفة 
الرجال للشيخ الطوسي: ج1، ص292. 
العارش  ليلة   Q زينب  للسّيدة  خطابه 
من املحّرم: جاء  ومعه أصحابه 
ليلة العاشر من احملّرم، ووقفوا عند 
خيام بنات رسول اهلل i، وخاطب 

السّيدة زينب  بقوله: 
)السالم عليكم يا معشر حرم رسول 
اهلل i، هذه صوارم فتيانكم آَلوا 
أن ال يغمدوها إاّل يف رقاب َمن يبتغي 
السوء فيكم، وهذه أسّنة غلمانكم 
إاّل يف صدور  يركزوها  ال  أن  آَلوا 
فخرج  ناديكم،  بني  يفرق  َمن 
أصحابي  وقال:   Q احلسني  إليهم 
نبّيكم  بيت  أهل  عن  اهلل  جزاكم 
خريًا( اجملالس الفاخرة السيد شرف 

الدين: ص233.
من مواقفه يوم العارش من املحّرم:

قائدًا   Q احلسني  اإلمام  جعله  1ـ 
معركة  يف  جيشه  ميسرة  على 
القني  بن  زهري  جعل  كما  الطف، 

على امليمنة.
2ـ مزح  يوم العاشر، )فقال له 
وكان  اهلمداني،  خضري  بن  بريد 
ليس  أخي!  يا  القّراء:  له سّيد  يقال 

جعل حبيب ومسلم 
بن عوسجة يأخذان 

البيعة لإلمام احلسني 
Q يف الكوفة، حّتى 
إذا دخلها عبيد اهلل 
بن زياد وخّذل أهلها 
عن مسلم بن عقيل، 

وتفّرق أنصاره، 
حبسهما عشائرهما 

وأخفياهما
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قال أمير المؤمنين : )اقنعوا بالقليل من دنياكم مع سالمة دينكم فإن المؤمن البلغة اليسيرة من الدنيا تقنعه(.

توجيهات يف احلث على أدب املعاملة:
لشـخص  احلقيقـي  النـاس  حـب  إن 
مـا ال يتوقـف علـى مـال وال جـاه وال 
األخـالق  هـي  وإنـــــــــــــــــا  منصـب، 
مـا  وحتديـدًا  التعامـل،  وحسـن 
املعاملـة"..  وذوق  "باللباقـة  يسـمى 
"الديـن  أن  يؤكـد  الـذي  األمـر 
ملـا  الصادقـة  املـرآة  تلـك  املعاملـة".. 
نقـاء  مـن  داخلـه  اإلنسـان  خيفيـه 

ورقـي.
مـن  النـاس  أسـعد  أن  شـك  وال 
اآلخريـن،  مـع  التعامـل  فـن  جييـد 
السـحري  املفتـاح  وجيـد  واحليـاة، 
يف  واألمـر  البشـر،  قلـوب  لغـزو 
مـن  أكثـر  يتطلـب  ال  ذلـك  كل 
يف  األدب  أسـرار  بعـض  معرفـة 

. صـل ا لتو ا
علـى  الـيت حتـث  التوجيهـات  إن  ثـم 
مـع  التعامـل  يف  بـاألدب  االلتـزام 
فيمـا  وسـنحاول  كثـرية،  اآلخريـن 

منهـا.   بعضـًا  نذكـر  أن  يلـي 
الـكالم  فضـول  عـن  النهـي   .1

الباطـل: يف  واخلـوض 
علـى  الكريـم  القـرآن  حـثَّ  لقـد 
االبتعـاد عـن فضـول الـكالم وعـدم 
وااللتـزام  الباطـل،  يف  اخلـوض 
شـأنه  ِمـْن  القرآنـي  التوجيـه  بهـذا 
أْن َيُصـبَّ يف بنـاء جمتمـعٍ متماسـٍك 
الثرثـرة  عـن  النـاس  فيـه  يبتعـد 
ال  الـذي  الـكالم  مـن  واإلكثـار 
)ال  تعـاىل:  اهلل  قـال  إليـه.  حاجـة 
َواُهـمْ ِإالَّ َمـنْ  َخـريَ يِف َكِثـرٍي ِمـنْ جَنْ
َأْو ِإْصـالٍح  َمْعـُروٍف  َأْو  َأَمـَر ِبَصَدَقـٍة 
اْبِتَغـاَء  َذِلـَك  َيْفَعـْل  َوَمـْن  النَّـاِس   َ َبـنيْ
َأْجـرًا  ُنْؤِتيـِه  َف  َفَسـوْ اهلِل  َمْرَضـاِة 
 ،114 آيـة  النسـاء:  سـورة  َعِظيمـًا( 
ـه املؤمنـني  فهـذه اآليـة القرآنيـة ُتوجِّ
هادفـًا،  كالُمهـم  يكـون  أْن  إىل 
أال  الواعـي  املسـلم  شـأن  مـن  فـإنَّ 

يعنيـه، وأال ُيكثـر  خيـوض فيمـا ال 
وإن  اهلـادف  غـري  الـكالم  مـن 
فيـه،  خـري  ال  ألنـه  مباحـا  كان 
يف  إضاعتـه  مـن  أمثـن  الوقـت  فـإنَّ 

وَهـَذِره. الـكالم  فضـول 
قسـوة  إىل  تـؤدي  الـكالم  وكثـرة 
رسـول  عـن  َوَرَد  فقـد  القلـب، 
ُتكثـروا  )ال  قـال:  أنـه   )O( اهلل 
فـإنَّ  اهلل،  ذكـر  بغـري  الـكالم 
اهلل  ذكـر  بغـري  الـكالم  كثـرة 
مـن  النـاس  أبعـد  إنَّ  للقلـب،  قسـوٌة 
القاسـي( األمالـي للشـيخ  القلـب  اهلل 
قسـوة  أنَّ  وال شـكَّ  الطوسـي: ص3. 
قسـوته  إىل  تـؤدي  اهلل  مـع  القلـب 
بظاللـه  ُيلقـي  مـا  النـاس،  مـع 
باآلخريـن،  االتصـال  علـى  السـيئة 
بشـكل  اإلنسـانية  العالقـات  وعلـى 

. م عـا
يف  والفحـش  السـب  عـن  النهـي   .2
القـول  يف  والفحـش  للسـب  القـول: 
إيـذاٌء  ففيــــــها  كـــــــــــثرية،  أضـرار 
وَقْطـٌع  للصـدور،  وإيغـاٌر  للمسـبوب، 
لبـذور  وزرٌع  واملـودَّات،  للعالقـات 
جتلبـه  ملـا  وذلـك  والشـقاق،  الفتنـة 
ه  وجتـرُّ والبغـــــضاء،  العـــــداوة  مـن 
الـيت  واملشـاحنات  املنـــــــازعات  إىل 
وأسـوأ  العواقـب  بأوخـم  تنتهـي  قـد 
احملبـة،  ُعـرى  فتتفـكك  النتائـج، 
وحيـل  اأُلْلفـة،  روابـــــــــط  وتنقــــــطع 
مــــــحل الصـالح، واخلصـام  الفسـاد 
األحـوال  فتسـوء  الوئـــــــام،  حمـل 

األعمـال. وتضطـرب 
الـيت  السـيئة  اآلثـار  هلـذه  ونتيجـة 
القـول  وفحـش  السـباب  يرتكهـا 
جـاء  اإلنسـانية،  العالقـات  علـى 
علـى  ليحـث  القرآنـي  التوجيـه 
البذيئـة،  باأللفـاظ  النطـق  جتنـب 
تعـاىل:  قـال  املبتذلـة،  والكلمـات 
ِمـنْ  ـوِء  ِبالسُّ ْهـرَ  اجْلَ اهلُل  ـبُّ  حُيِ )ال 

يعـًا  اْلَقـْوِل ِإالَّ َمـنْ ُظِلـَم َوَكاَن اهلُل مَسِ
َعِليمـًا ( سـورة النسـاء: آيـة 148، ويف 
الكريـم  القـرآن  نـصَّ  أخـرى  آيـة 
بالقـول  املؤمنـني  إيـذاء  أن  علـى 
عليـه  يرتتـب  حـق،  وجـه  دون  السـيئ 
)َوالَِّذيـَن  تعـاىل:  قـال  عظيـم،  إثـم 
ِبَغـريِ  َواملُْؤِمَنـاِت  املُْؤِمِنـنَي  ُيـْؤُذوَن 
ُبْهَتانـًا  اْحَتَمُلـوا  َفَقـِد  اْكَتَسـُبوا  َمـا 
َوِإمْثـًا ُمِبينـًا( سـورة األحـزاب: آيـة58.

يسـتقيم  )ال   :)O( اهلل  رسـول  وقـال 
وال  قلبـه،  يسـتقيم  حتـى  عبـد  إميـان 
لسـانه(  يسـتقيم  حتـى  قلبـه  يسـتقيم 
ج2،  للنراقـي:  السـعادات  جامـع 

ص263.
)املـرء   :)Q( املؤمنـني  أمـري  وقـال 
خمبـوء حتـت لسـانه، َفـِزن كالمـك، 
فـإْن  واملعرفـة،  العقـل  علـى  واعرضـه 
كان هلل ويف اهلل فتكلـم، وإن كان 
منـه،  خـري  فالسـكوت  ذلـك  غـري 
أخـف  عبـادة  اجلـوارح  علـى  وليـس 
قـدرا  وأعظـم  منزلـة  وأفضـل  مؤنـة 
رضـى  فيـه  كالم  مـن  اهلل  عنـد 
آالئـه  ونشـر  ولوجهـه  وجـل  عـز  اهلل 
مل  اهلل  إن  أال  عبـاده،  يف  ونعمائـه 
رسـله  وبـني  بينـه  فيمـا  جيعـل 
مـن  إليهـم  أسـر  مـا  يكشـف  معنـى 
وحيـه  وخمزونـات  علمـه  مكنونـات 
السـعادات:  جامـع  الـكالم...(  غـري 

ص264. ج2، 
 )Q( العابديـن  زيـن  اإلمـام  وعـن   
عـن  إكرامـه  اللسـان  )حـق  قـال: 
 ،- القـول  يف  الفحـش   – اخلنـا 
الفضـول  وتـرك  اخلـري،  وتعويـده 

لـيت  ا
الفـــــــــــــــــــــائدة هلـا، والبـــــر بالنـاس، 
األنـوار  حبـار  فيهـم(  القـول  وحسـن 
وللـكالم  ج68، ص268.  للمجلسـي: 

تعـاىل. اهلل  شـاء  إن  تتمـة 
 

 مسؤولية األم: 
األسـرة  هـي  السـعيدة  األسـرة  إن 
جتتمـع  بينهـا،  فيمـا  املتماسـكة 
احلـب  ويسـودها  الطاعـة،  علـى 
أن  ألسـرة  ميكـن  وال  والوئـام، 
التفـرق  وجـود  مـع  بالسـعادة  تشـعر 
البغـض  ووجـود  أفرادهـا،  بـني 
ولـذا  بينهـا،  فيمـا  والكراهيـة 
كان ال بـدَّ لألسـرة مـن ربَّـان يقـود 
وجينبـه  األمـان،  إىل  البيـت  دفـة 
األب،  وهـو  واهلـالك،  املخاطـر 
زوجتـه،  القيـادة  تلـك  علـى  وتعينـه 
املطهـر  الشـرع  جعلهمـا  هنـا  ومـن 
. أسـرتهما  أفـراد  عـن  مسـئولني 

يف  األوىل  املدرسـة  هـي  األم  إن 
وإكسـابه  الطفـل،  شـخصية  بنـاء 
مهذبـة  كانـت  فـإذا  العـادات 
صـاحل،  جيـل  إنشـاء  مت  كرميـة 
وإذا  سـلوكه،  يف  باالتـزان  مّتسـم 
فـإن اجليـل حتمـًا  مل تكـن مهذبـة 
بكثـري  ومينـى  بالتحّلـل،  يصـاب 

املفاسـد. مـن 
اجتماعيـة  مسـؤولية  تتحمـل  األم  إن 
كبـرية، فهـي مسـؤولة عـن مسـتقبل 
وُيعـدُّ  وانطالقهـا،  وصالحهـا  األمـة 
يف  األوىل  اللبنـة  وحضانتهـا  مهدهـا 
أو  الصـاحل  الرتبـوي  الكيـان  بنـاء 

الطـاحل.
واجباتها :

يف  تـرى  أن  تريـد  الـيت  األم  علـى 
يف  هلـا  وذخـرية  عـني  قـرة  أبنائهـا 
تربيتهـم،  علـى  تسـهر  أن  مسـتقبلها 
يف  وتبـث  سـلوكهم،  وترعـى 
واملثـل  الطيبـة  النزعـات  نفوسـهم 
يلـي  فيمـا  ونعـرض  الكرميـة، 
أن  هلـا  ينبغـي  الـيت  املناهـج  لبعـض 

تربيتهـا: واقـع  علـى  تطّبقهـا 
طيـب،  سـلوك  كل  هلـم  حتبـذ  1ـ 
الـيت  الشـريفة  النتائـج  وُتلِمُسـهم 
وتشـجيعهم  فعلـه،  علـى  ترتتـب 

إمكانياتهـا. جبميـع  عليـه 
طريـق  كل  عـن  جتّنبهـم  أن  2ـ 
وختوفهـم  سـيئة،  عـادة  أو  إجرامـي 

قال أمير المؤمنين : )اتقوا دعوة المظلوم فإنه يسأل اهلل حقه واهلل سبحانه أكرم من أن يسئل حقا إال أجاب(.

األسرة اخللية األوىل للمجتمع: ج4
مـع  تتفـق  ال  جهـة  أي  سـلوك  مـن 
واالجتماعيـة،  الدينيـة،  العـادات 
عليهـا  يرتتـب  مـا  علـى  هلـم  وتدلـل 
واجملتمـع. ولألسـرة  هلـم،  الضـرر  مـن 
علـى  بناتهـا  تربـي  أن  عليهـا  3ـ 
إىل  وترشـدهن  والعفـة،  الطهـارة 
اخلالدات،كفاطمـة  النسـاء  حماسـن 
واحلـوراء  الكـربى  وخدجيـة  الزهـراء 
خلـع  مـن  وحتذرهـن   ،)P( زينـب 
األزيـاء  بعـض  وارتـداء  احلجـاب، 
ال  الـيت  الغربيـة  الفتـاة  ترتديهـا  الـيت 
تشـعر بالعفـة والكرامـة... وعليهـا أن 
فرتاقبهـا،  بنتهـا،  أمـر  باهتمـام  ترعـى 
تتلـوث  ال  حتـى  شـؤونها،  وتتفّحـص 
بـالد  دهمـت  الـيت  الفاسـدة  باألخـالق 
الفكريـة  حياتهـم  وغـزت  املسـلمني، 

والعقائديـة.
4ـ أن ال ُتسـرف يف دالل أطفاهلـا فـإن 
الـيت  السـيئة  املضاعفـات  مـن  لذلـك 
قابليـة  وعـدم  الرتبيـة،  تأخـر  توجـب 
لتحمـل  حياتـه  مسـتقبل  يف  الطفـل 
فهنـاك  ومصاعبهـا،  األمـور  مشـاق 
ليـس  اجلهـالء  واألمهـات  اآلبـاء  بعـض 
الطفـل  بـري  اهتمـام  أدنـى  هلـم 
املفرطـون  الواهلـون  هـؤالء  وصالحـه، 
أعمـى  الذيـن  واحلنـان،  احلـب  يف 
آذانهـم...  وأصـّم  عيونهـم،  احلـب 
الطفـل  إرضـاء  هـو  الوحيـد  هدفهـم 
لـه  اجملـال  فيعطـون  رغباتـه،  وتنفيـذ 
أنفسـهم  وجيعلـون  حسـاب،  بـدون 
ألوامـر  ومتثلـني  فعـاًل  طائعـني 
متامـًا،  لـه  منقاديـن  الصغـري،  الطفـل 
الطفـل  عمـر  مـن  يـزداد  يـوم  وكل 
وتتحكـم  بنفسـه،  إعجابـه  يـزداد 
والتعّنـت  االسـتبداد  جـذور  نفسـه  يف 
اجملتمـع،  علـى  عالـة  ويعـود  بالـرأي، 
هـؤالء اآلبـاء واألمهـات، وإن تظاهـروا 
فإنهـم  واحلنـان  احلـب  مبظهـر 
هلـدم  معـاول  حيملـون  الواقـع  يف 
ويقودونهـم  أطفاهلـم،  سـعادة  أسـاس 
غـري  وحمّبتهـم  املفرطـة  بعواطفهـم 
التعاسـة،  طريـق  إىل  املرضيـة 

املـؤمل. واملسـتقبل 

ولعـل كثـري مـن اآلبـاء واألمهـات 
اإلفـراط  خطـر  يدركـون  ال 
الطفـل  إىل  بالنسـبة  احملبـة  يف 
يفهمـون  وال  تامـًا،  إدراكًا 
ظلمـًا  يرتكبـون  كيـف  أنهـم 
الرأفـة  ظاهرهـا  بأعمـال  كبـريًا 
الطفـل  يدفعـون  إنهـم  واحلنـان، 
فينشـأ  بنفسـه  اإلعجـاب  إىل 
حياتـه  أدوار  مجيـع  يف  تعيسـًا 
ومـن  جهـة،  مـن  ومسـتقبله 
أنفسـهم  جيعلـون  أخـرى  جهـة 
حـد  علـى  اآلبـاء(  )شـّر  عـداد  يف 
حيـث   ،)Q( الباقـر  اإلمـام  تعبـري 
الـرّب  َدعـاه  مـن  اآلبـاء  )شـّر  قـال: 
مـن  األبنـاء  وشـرّ  اإلفـراط،  إىل 
الُعقـوق(  إىل  التقصـرُي  َدعـاه 
ص320.    ج2،  اليعقوبـي:  تاريـخ 
5ـ أن ُتشـِعر أبناءهـا مبقـام أبيهـم، 
حتـى  واحرتامـه  تعظيمـه،  ولـزوم 
مـن  بتأديـب  القيـام  لـه  يتسـنى 
علـى  وإرغامـه  منهـم،  شـّذ 
َأِبـي  فَعـْن  احلسـن،  السـلوك 
َنَظـَر  َأِبـي  )ِإنَّ  َقـاَل:   )Q( َجْعَفـٍر 
مَيِْشـي  اْبُنـه  وَمَعـه  َرُجـلٍ  ِإىَل 
اأَلِب،  ِذَراِع  َعَلـى  ُمتَِّكـئٌ  وااِلْبـنُ 
َقـاَل: َفَمـا َكلََّمـه َأِبـي )Q( َمْقتـًا 
الـكايف  ْنَيـا(  الدُّ َفـاَرَق  َحتَّـى  َلـه 
ص349.  ج2،  الكليـين:  للشـيخ 
عـن  أطفاهلـا  ُتبِعـد  أن   -6  
مـن  ختلـو  ال  فإنهـا  الشـوارع 
السـلوك  ودوافـع  املغريـات، 
احلميـدة،  لألخـالق  املضـاد 
باملنحرفـني  تعـّج  أصبحـت  فقـد 
الذيـن  بأخالقهـم  واملصابـني 
األطفـال،  لتلويـث  مصـدر  هـم 
الرذائـل  محـأة  إىل  وجرهـم 
إن  تتمـة  وللـكالم  واملوبقـات. 

تعـاىل. اهلل  شـاء 
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ألســاقفة   )O(النبــّي دعــوة 
: ن ا نجــر

كتابــًا   )O(اهلل رســول  كتــب 
يدعوهــم  جنــران  أســاقفة  إىل 
)أّمــا  فيــه:  جــاء  اإلســالم،  إىل 
إىل  أدعوكــم  فإّنــي  بعــد، 
العبــاد،  عبــادة  مــن  اهلل  عبــادة 
مــن  اهلل  واليــة  إىل  أدعوكــم 
أبيُتــم  فــإن  العبــاد،  واليــة 
والســالم(  حبــرٍب،  أذنتــم  فقــد 
ج21،  للمجلســي:  األنــوار  حبــار 

ص285.
الكتــاب  األســقف  قــرأ  فلّمــا 
فبعــث  شــديدًا،  ُذعــرًا  ُذِعــر 
جنــران  أهــل  مــن  رجــٍل  إىل 
بــن  َشــرحبيل  لــه:  ُيقــال 
ورأي  لــب  ذا  كان  ـ  وداعــة 
كتــاب  إليــه  فدفــع  ـ  بنجــران 
فقــال  فقــرأه،   )O( اهلل  رســول 

رأيــك؟ مــا  األســقف:  لــه 
علمــت  قــد  شــرحبيل:  فقــال 
يف  إبراهيــم  اهلل  وعــد  مــا 
النبــّوة،  مــن  إمساعيــل  ذّريــة 
هــذا  يكــون  أن  ُيؤِمُنــك  فمــا 
النبــّوة  يف  لــي  وليــس  الرجــل، 
ُأمــور  مــن  أمــر  كان  لــو  رأي، 
فيــه  عليــك  أشــرت  الدنيــا 

لــك. وجهــدت 
واحــٍد  إىل  األســقف  فبعــث 
جنــران  أهــل  مــن  واحــد  بعــد 
مثلمــا  فأجابــوا  فكّلمهــم، 
فاجتمــع  شــرحبيل،  أجــاب 
يبعثــوا  أن  علــى  رأيهــم 
ابنــه  اهلل  وعبــد  شــرحبيل 

فيأتوهــم  قنــص،  بــن  وحّبــار 
.)O( اهلل  رســول  بــرب 

أتــوا  حّتــى  الوفــد  فانطلــق 
فســأهلم   ،)O( اهلل  رســول 
وبهــم  بــه  تــزل  فلــم  وســألوه، 
مــا  قالــوا:  حّتــى  املســألة 
مريــم؟  بــن  عيســى  يف  تقــول 
»إّنــُه   :)O( اهلل  رســول  فقــال 
)ِإنَّ  تعــاىل:  وقــال  اهلل«،  َعبــُد 
َكَمَثــِل  اهللَِّ  ِعْنــَد  ِعيَســى  َمَثــَل 
ُثــمَّ  ُتــَراٍب  ِمــْن  َخَلَقــُه  آَدَم 
َفَيُكــوُن(  ُكــْن  َلــُه  َقــاَل 
آيــة59،  عمــران:  آل  ســورة 
وأبــوا  ذلــك  عليــه  فأنكــروا 
منهــم  طلــب  ملــا  جييبــوه  أن 
آيــة  فنزلــت  وعنــادا،  عتــوا 
حاملــة  الكرميــة  املباهلــة 
ألعــذار  قاطعــة  وافيــة  إجابــة 
وهــي  وُمتبّنيــه،  املســيح  ُمؤهّلــي 
صارخــة  دعــوة  الوقــت  بنفــس 
املصّريــن  الكاذبــني  ملباهلــة 
خيــّص  فيمــا  كذبهــم  علــى 
 )O( فدعاهـــــــم   ،)Q(عيســــــى
جيمــع  حاشــد،  اجتمــــــــــــاٍع  إىل 
اجلانبــني؛  مــن  املقربــني  أعــّز 
تعــاىل  اهلل  إىل  اجلميــع  ليبتهــل 
ينــزل  أن  قاطــٍع  دعــاء  يف 
حبــار  الكاذبــني.  علــى  لعنتــه 
ص285  ج21،  للمجلســي:  األنــوار 

. ف بتصــر
أيــة  يف  البيــت  أهــل  مقــام 

: هلــة ملبا ا
ــَك  َحاجَّ )َفَمــْن  تعــاىل:  قولــه 
َجــاَءَك  َمــا  َبْعــِد  ِمــْن  ِفيــِه 
َتَعاَلــْوا  َفُقــْل  اْلِعْلــِم  ِمــَن 

َوَأْبَناَءُكــْم  َأْبَناَءَنــا  َنــْدُع 
َوَأْنُفَســَنا  َوِنَســاَءُكْم  َوِنَســاَءَنا 
َفَنْجَعــْل  َنْبَتِهــْل  ُثــمَّ  َوَأْنُفَســُكْم 
اْلَكاِذِبــنَي(  َعَلــى  اهلِل  َلْعَنــَت 

آيــة61. عمــران:  آل  ســورة 
أن  وجــل  عــز  أوجــب  حيــث 
قــال  ولــذا  هــؤالء  جيتمــع 
دعــــــــوُت  )إذا   :)O(النــيب هلــم 
أبــي  آل  مناقـــــــــــــب  نـــــــــــوا(  فأمِّ
آشــوب:  شــهر  البــن  طالــب 

ص143. ج3، 
بــه  خرجــت  الــذي  الرتتيــب 
 )K( الطاهـــــــــــرة  العــرتة 
الروايـــــــات:  تذكــــــــر  كمــا 
النــص  تعبـــــــــــري  الحظــوا 
األمــام  يف   O النــيب  بدقـــــة 
آخــــــذًا  احلــــــــسني،  حمتضنـــــــًا 
فاطمــة  وخلفــه  احلســــن،  بيــد 
بــن  علــي  وخلفهــا  الزهــراء، 
املبــني  احلــق   .K طالــب  أبــي 
املعصـــــــــــــــــــومني  معرفــة  يف 

ص292.  :)K(
الــرازي  الفخــر  ينقــل  وكمــا 
رســول  وكان   ...( تفســريه   يف 
مــرط  وعليــه  خــرج   O اهلل 
وكان   ، أســود  شــعر  مــن 
وأخــذ  احلســني  احتضــن  قــد 
متشــي  وفاطمــة  احلســن،  بيــد 
عنــه  اهلل  رضــي  وعلــي  خلفــه، 
دعــوت  إذا  يقــول،  وهــو  خلفهــا، 
جنــران  أســقف  فقــال  فأمنــوا، 
إنــي  النصــارى،  معشــر  يــا   :
اهلل  ســألوا  لــو  وجوهــًا  ألرى 
مكانــه  مــن  جبــاًل  يزيــل  أن 

قال أمير المؤمنين  : )إلجأوا إلى التقوى فإنها ُجنة منيعة من لجأ إليها حصنته ومن اعتصم بها عصمته(.قال أمير المؤمنين : )اذكروا ُمفرِّق الجماعات ومباعد األمنيات ومدني المنيات والمؤذن بالبين والشتات(.

تباهلــوا  فــال  بهــا،  ألزالــه 
الــرازي  تفســري  فتهلكــوا...(. 

الــرازي:ج8،ص85. للفخــر 
ورد  الــذي  الرتتيــب  وهـــــــــــــــــذا 
روايــات  يف   - بــه  التصريــح 
يكــون  أن  بــد  ال  الفريقــني- 
خفيــت  وإن  وأســرار  دالالت  لــه 
األعظــم  النــيب  فــإن  علينــا 
هــم   )K( بيتــه  وأهــل   )O(
املوجــودات  وأشــرف  اخللــق  خــرية 
حيكــي  الــذي  الوجــود  وهــــــــــــم 
حكــــــمة اهلل تعــاىل يف تصرفاتهــم 
فمــن  وســكناتهم،  وحركاتهــم 
نستكشــف  أن  لنــا  ميكــن  هــذا 
بتصرفــات  يتعلــق  عامــا  مبــدأ 
ينطــوي  الطــــــاهر  البيــت  هــذا 
مــن  ليــس  عظيمــة  معانــي  علــى 
متامــا  نســتوعبها  أن  الســهل 

يف  تصــب  أن  بــد  ال  ولكنهــا 
عــن  ينطقــون  ال  أنهــم  معنــى 
حكمــة  حيكــون  بــل  اهلــوى 

خلقــه. يف  اخلالــق 
 قول  الزخمشري  يف آية املباهلة:

ذكر  املباهلة  قضية  نقل  أن  بعد 
سبب تقديم األبناء والنساء يف آية 
َأْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  )َفُقْل  املباهلة: 

َوِنَساَءُكْم  َوِنَساَءَنا  َوَأْبَناَءُكْم 
فقال:  َوَأْنُفَسُكْم...(  َوَأْنُفَسَنا 
مهم يف الذكر على األنفس  )وقدَّ
لينبه على لطف مكانهم وقرب 
مقدمون  بأنهم  وليؤذن  منزلتهم 
وفيه  بها،  مفدون  األنفس  على 
دليل ال شيء أقوى منه على فضل 
أصحاب الكساء، وفيه برهان 
النيب نبوة  صحة  على  واضح 
للزخمشري  الكشاف   .)O

ج1، ص370.
 
 

ونــال  والتقــوى،  العلــم  مــن  عاليــة  درجــة  بلــغ  ولــدك  إن  اهلل:  رمحــه  األنصــاري  الشــيخ  لوالــدة  قيــل 
العــامل. يف  للشــيعة  العليــا  الدينيــة  الزعامــة  رتبــة 

إال  مــرة  رضعتــه  مــا  ألنــين  ذلــك،  مــن  أعلــى  درجــة  لــه  أمتنــى  كنــت  فقــد  عجــب  ال  فقالــت: 
ثــم  الوضــوء  ألســبغ  فأقــوم  الــربد  الشــديدة  واأليــام  الليالــي  تلــك  يف  حتــى  وضــوء،  علــى  وأنــا 

األنصــاري(؟!..  )الشــيخ  اليــوم  يصبــح  ال  فلمــاذا  الطهــارة..  علــى  وأنــا  أرضعــه 
الصاحلــة  أمــه  وفــاة  عنــد  كثــريًا  األنصــاري  الشــيخ  العظمــى  اهلل  آيــة  الكبــري  املرجــع  بكــى  ولقــد 
منهــم،  بعــض  الَمــُه  رمبــا  بــل  الشــديد،  البــكاء  مــن  منعــه  حياولــون  أصحابــه  بعــض  جــاءه  حتــى 
عظيمــة  نعمــة  الفتقــادي  إنــا  أمــي،  فقــدت  ألنــي  ليــس  وأســفي  بكائــي  )إن  الشــيخ:  لــه  فقــال 

عنــا(. البــالء  يدفــع  اهلل  كان  املبــارك  بوجودهــا  إذ  الصاحلــة،  املخــدرة  هــذه  مثــل 
الكبــري  املرجــع  هــذا  مقربــي  مــن  بعضــًا  أخــذ  كمــا  القــارئ  أيهــا  العجــب  يأخــذك  ال  وهكــذا 
زعامتــه  كانــت  الشــيعة،  كانــت  فأينمــا  املســلمني،  بــالد  أقصــى  الدينيــة  زعامتــه  امتــدت  الــذي 
عليهــا(،  اهلل  )رمحــة  املؤمنــة  أمــه  قــرب  إىل  أســبوع   كل  يأتــي  كان  فقــد  ســائدة..  هلــم  ومرجعيتــه 
أمــك،  علــى  البــكاء  هــذا  بــك  جيــدر  ال  املرجــع!..  أيهــا  مرافقــوه:  لــه  فيقــول  بالبــكاء،  فيجهــش 

النــاس؟.. عنــد  كبــري  مقــام  صاحــب  وأنــت 
أمــي،  تربيــة  بفضــل  عليــه  حصلــت  فإنــين  تقولــون،  كمــا  كبــري  مقــام  لــي  كان  إن  هلــم:  فيقــول 
قصــص  كتــاب  مــن  ومســتقبلي.  أجلــي  مــن  الليالــي  ســهرت  الــيت  الصابــرة  بــاهلل،  املؤمنــة  هــذه 

. ء لعلمــا ا

أثـر الرضـاعة بطهـارة
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قال أمير المؤمنين : )اتقوا اهلل تقاة من سمع فخشع واقترف فاعترف وعلم فوجل وحاذر فبادر وعمل فأحسن(.

ينضج  ريثما  قليال  وارحتت  ثيابك  بدلت  زوجيت هالَّ  لي  فقالت  منهكًا  متعبًا  بييت  إىل  باألمس عدت 
الطعام...  وبالفعل ذهبت إىل غرفيت وبدلت ثيابي ومتددت على سريري فإذا بي أغط يف نوم عميق! ومل 
أفتح عيينَّ إال على صوت املؤذن يؤذن للصالة، فخرجت من الغرفة متوجها إىل املطبخ فوجدت زوجيت 

منهمكة يف إعداد املائدة.
 جلست إىل املائدة وسألتها ماذا طبخيت لنا اليوم يا حبيبة القلب؟  إال أنها مل ترد! فعاودت السؤال مرة 
ثانية وثالثة فتفاجأت بالرد ذاته، فكانت دهشيت أسبق من غضيب! إذ أنها املرة األوىل وعلى مدى عشرين 
عامًا من حياتي الزوجية أخاطب فيها أم أمحد وال تعريني أي اهتمام،  التفت فإذا بابين أمحد يدخل 
املطبخ، فطلبت منه  إحضار زجاجة ماء من الثالجة، فكان تصرفه ماثال لتصرف أمه، فازداد تعجيب 
من أمحد ذلك الشاب الطيب الذي ُيضرب به املثل يف األدب وحسن اخللق! فهممت باخلروج من املطبخ 
فإذا بزوجيت تقول ألمحد: اذهب وأيقظ أباك لتناول الغداء!! هنا بلغ مين الذهول مبلغا! وبالفعل اجته 
أمحد إىل غرفيت ليوقظين ... فصرخت فيه بعلو صوتي أنا هنا، فلم يلتفت إليَّ ومضى مسرعًا وتركين 
غارقًا يف ذهولي،  وبعد دقيقة أو يزيد عاد أمحد وقد ارتسم الرعب على وجهه فقالت له أمه هل أيقظت 
أباك؟ فتلعثم قليال ثم قال: حاولت إيقاظه مرارا وتكرارا لكنه مل جيب! فازدادت دهشيت، ماذا يقول 
هذا الولد! فدخلت زوجيت مسرعًة إىل الغرفة وخلفها األوالد مذعورين فتبعتهم ألجدها حتاول إيقاظ 
شخص آخر يف سريري يشبهين متامًا، ويلبس نفس ثيابي، وينام بنفس طريقة نومي...  وما إن يئست من 
إيقاظه حتى بدأت عيناها تغرورق بالدموع وبدأ أوالدي يف البكاء والنحيب ومناداة ذلك  الرجل امللقى 
على فراشي والتعلق بثيابه أمال يف الرد، وأنا ال أصدق ما جيري حولي!  يا إهلي ما الذي حيدث؟! من 

هذا الرجل الذي هو نسخة مين؟! ملاذا ال يسمعين أحد؟! ملاذا ال يراني أحد؟!
 خرج أمحد مسرعا ليعود بعد قليل ومعه أبي وأمي وإخوتي وانهمر اجلميع يف البكاء وأمي تعانق ذلك 
أني  وإفهامها  معها  واحلديث  إليها حماوال ملسها  وتبكي بكاءا حارا، فذهبت  النائم مكاني  الرجل 
مازلت جبوارها إال أنه حيل بيين وبني ما أشتهي،  فالتفُت إىل أبي أحاول احتضانه، إىل زوجيت إىل إخوتي 

حماوال إمساع صوتي ولكن دون جدوى!
 ذهب إخوتي لإلعداد للجنازة وخرَّ أبي على الكرسي يبكي وأنا يف ذهول تام وإحباط شديد من هول 
ذلك الكابوس املزعج الذي أحاول االستيقاظ منه،  جاء املغسل وبدأ يف تغسيل ذاك اجلسد امللقى على 
فراشي مبساعدة أبنائي ولفه بالكفن ووضعه يف التابوت،  وتوافد األصدقاء واألحباب إىل البيت والكل 

يعانق أبي املنهار ويَعزُّون إخوتي وأبنائي ويدعون لي بالرمحة وهلم بالصرب والسلوان.
 ثم محلوا التابوت إىل املسجد ليصلُّوا عليه، وخال املنزل إال من النساء، فخرجت مسرعًا خلف اجلنازة 
،  ووسط هذا  املتجهة إىل املسجد حيث اجتمع اجلريان واألصدقاء واصطفوا خلف اإلمام ليصلوا عليَّ

الزحام الشديد وجدتين أخرتق الصفوف بيسر وسهولة دون أن أملس أحدا.
 كربَّ اإلمام التكبرية األوىل وأنا أصرخ فيهم يا أهلي يا جرياني على من تصلون؟! 

 أنا معكم ولكن ال تشعرون!  أناديكم ولكن ال تسمعون!  بني أيديكم ولكن ال تبصرون!
 فلما استيئست منهم تركتهم ُيصّلون وتوجهت إىل ذلك الصندوق وكشفت الغطاء أنظر إىل ذلك النائم 
فيه...  وما إن كشفت عن وجهه حتى فتح عينيه ونظر إليَّ وقال: اآلن انتهى دوري ... أنا إىل الفناء أما 
أنت فإىل البقاء!  ثم قال الزمتك ما يزيد عن أربعني عاما واليوم مآلي  إىل الرتاب ومآلك إىل احلساب! 
ومل أشعر بنفسي إال وأنا ملقى يف التابوت فاقدا السيطرة على كل شئ، أطرايف مل تعد تستيجب لي، مل 
أعد أرى شيئًا، مل أعد أقوى على احلراك، أحاول الكالم فال أستطيع،  فقط أمسع تكبريات اإلمام،  
،  ثم قرع النعال مبتعدة، أدركت حينها أنها النهاية ...  ثم همهمات املشيعني،  ثم صوت الرتاب ينهال عليَّ
ولرمبا البداية... بداية النهاية،  هكذا بكل بساطة ودون مقدمات؟! مازال لدي الكثري من املواعيد... 
مازال لدي الكثري من األشغال... مازال لدي الكثري من الديون اليت مل أسددها ومل أوص بسدادها... 
أين نقالي؟ أريد أن أوصي بفعل خري لطاملا أجلته... أريد أن أنهى عن منكر لطاملا رأيته... وشيئا فشيئا 
، يا ويلتى سيبدأ احلساب! هذا ما كان يقال لي يف  بدأت أختنق ثم مسعُت أصوات أقدام متجهة إليَّ
... وبقيت أصرخ يف قرب ... رب ارجعوِن ... رب ارجعوِن  الدنيا... البد أنهما منكر ونكري يف طريقهما إليَّ
... رب ارجعوِن ... لعلي أعمل صاحلا فيما تركت! فال أمسع صدى لدعائي سوى... كال... كال... 
كال، والزلت على هذه احلال حتى تدفق إىل مسامعي صوت رقيق يهمس يف أذني: بابا، الغداء يا بابا.

 ففتحت عيينَّ ألجد ابنيت الصغرى وفلذة كبدي "نور" مبتسمة كعادتها يف وجهي وهي تقول: " يال يا 
بابا قبل األكل ما يربد"،  احتضنتها بلهفة وقبلت جبينها ثم تركتها تذهب وجلست يف فراشي برهة وأنا 
أشعر بإرهاق شديد وأطرايف ترتعد وجسدي يتصبب عرقا ألخاطب نفسي قائال: ها يا نفُس قد عدتي ... 

فأريين أي صاحٍل ستعملني قبل أن  يأتي يوم تسألني فيه الرجعى فال يستجاب لِك.
 سارع باخلريات وباألعمال الصاحلات فما تدري نفس متى متوت وماتدري نفس بأي أرض متوت .




