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الشباب الواقعي

قضية ورأي

العزوف عن الرجولة
ال أصــف شــيئ ًا غريب ـ ًا عــى القــارئ عندمــا

إن األمــر املقلــق يف هــذه الظاهــرة اخلطــرة

يرتــدي مالبــس تشــابه مالبــس الفتيــات،

وتكــون ظاهــرة ناشــئة عــن قلــة الثقــة بالنفــس

أصــف شــاب ًا هــذه األيــام أنــه يتميــع يف مشــيته،
ويــرح شــعره كذلــك ،ويضــع أنواعــ ًا مــن

مســاحيق التجميــل عــى وجهــه ،بحيــث تظهــر

مالمــح النعومــة كالفتــاة ،بــل تكــون واضحــة

أحيانـ ًا يف صوتــه وطريقــة كالمــه مــع اآلخريــن،
فاجلميــع يعــرف هــذه األوصــاف يف أحــد أقاربــه
أو جريانــه ومــن يتعامــل معــه.

ومــن هنــا ينشــأ الســؤال :أنــه كيــف ّ
تفشــت

هــذه الظاهــرة يف جمتمــع عشــائري مســلم
مثــل جمتمعنــا؟ حيــث بــدأت تلــوح يف آفاقــه

ســلوكيات جديــدة يقــوم هبــا بعــض الشــباب
(امليــول األنثويــة لــدى الذكــور) فــرى الشــاب
ا فاعــ ً
الــذي تنتظــره ُأ ّمتــه ليكــون عامــ ً
ا يف

تقدمهــا وازدهارهــا ،ينفــق طاقاتــه الفكريــة
والثقافيــة يف التباهــي واالهتــام املفــرط بالشــكل
وترسحيــات الشــعر ،وينفــق يف ذلــك أمــواالً،
فينافــس الفتيــات يف ذلــك ،بــل ينافســه ّن يف

طريقــة الضحــك أو طريقــة املــي ،أو طريقــة

هــو عندمــا تنتقــل كالعــدوى بــن الشــباب،
فــإن هــذا يــؤدي إىل الســلوك التقليــدي
لآلخريــن ،هبــدف إثــارة الطــرف اآلخــر وهــو

الفتيــات ،أو أن جيلــب اهتــام أقرانــه مــن

الشــباب ،أو مســايرة للموجــة الغربيــة ،كل هــذه
األمــور تدفعــه إىل اتبــاع ســبل عــدّ ة ،منهــا :إطالة

الشــعر ،ووضــع املعاصــم يف اليــد ،أو اســتخدام

القــادة ،وغريهــا مــن الترصفــات األخــرى التــي
ال تلتقــي مــع أبســط مقومــات واقــع املجتمــع

العراقــي االجتامعــي و اإلســامي.

نقــول البــد مــن معاجلــة هــذه الظواهــر

اخلطــرة التــي تفتــك بالرجولــة يف جمتمعنــا ،ومــع

دور القانــون الضعيــف تقــع املســؤولية عــى

األرسة واألبويــن ،وتفعيــل دورمهــا يف تقنــن
حيــاة األبنــاء بصــورة متوازنــة (ال تفريــط وال

إفــراط) ،خصوصـ ًا مــا يتعلــق بوســائل اإلعــام
يــروج بعضهــا هلــذه األفعــال.
التــي ّ

الــكالم ونــرة الصــوت.
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قطاف

كيف ماتت فاطمة؟

أمامــك التأريــخ أهيــا املســلم ،ودونــك

املؤلفــات واملدونــات والســجالت بأمجعهــا،
تت ّبــع جممــوع أيامهــا قبــل زواجهــا ،وعددهــا

يف بيــت زوجهــا ،ســيدة كانــت يف غضــارة
الشــباب ،وزهــرة العمــر ونضارتــه ،مل

يتجــاوز مــن عمرهــا املبــارك العقديــن،

نعــم تضافــر األمــة عــى ظلمهــا ،وال

ينــرف األمــر إىل غصــب اخلالفــة؛ فإنّــه
ظلــم لزوجهــا وليــس مبــارش ًا هلــا.
يقــول ابــن أيب احلديــد يف رشح النهــج:

ج  ،1٤ص 193يف قصــة خــروج زينــب

بنــت رســول اهلل إىل املدينــة ومتابعــة

تــرى ،هــل كانــت مريضــة؟ هــل اشــتكت
مــن أمل أو ســقم؟ هــل ذكــر التأريــخ هلــا ع ّلــة

فروعهــا ،وكانــت حامــ ً
ا فطرحــت مــا يف
ّ

قلبيــة أو دماغيــة ،أو أمــراض خبيثــة؟ هــل

فتــح مكــة دم هبــار ،يقــول ابــن أيب احلديــد

مميتــة؟ هــل كانــت يف تلــك األيــام ســكتات
ثمــة حــدث طبيعــي حصــل هلــا؟

كيــف غابــت شــمس حقيقتهــا؟ كيــف

أفــل بدرهــا؟ ومــا هــو ســبب الوفــاة الــذي

ـجل يف الطــب العــديل لــو كان آنــذاك؟
يسـ ّ
وإذا مل نجــد ســبب ًا أو علــة ،تعالــوا

نســأل زوجهــا وابــن عمهــا القريــب إليهــا،

ونســمع جوابــه ،وهــو خياطــب أباهــا
«وســ ُتنَ ِّب ُئ َك ابنَت َ
ُــك
بعــد دفنهــا ومفارقتهــاَ :
ـي و َعــى ه ِ
بِتَضا ُفـ ِ
ـر ُأ َّمتِـ َ
ضمهــا َح َّقهــا،
َ
ـك َعـ َ َّ
َفاسـت ِ
َخب َها احلـ َ
ـال» .األمــايل ،الشــيخ املفيــد :ج،1

ص.282
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الكفــار لطلبهــا ،فأدركهــا هبــار بــن األســود
بطنهــا ،فلذلــك أبــاح رســول اهلل يــوم
قــرأت هــذا اخلــر عــى النقيــب أيب جعفــر،
فقــال( :إذا كان رســول اهلل أبــاح دم هبار؛

روع زينــب فالقــت مــا يف بطنهــا ،فظهــر
أل ّنــه ّ
روع
احلــال أ ّنــه لــو كان حي ـ ًا ،ألبــاح دم مــن ّ
فاطمــة حتــى القــت ذا بطنهــا.
فقلــت :أروي عنــك ّ
أن فاطمــة ُر ّوعــت
فالقــت املحســن ،فقــال :ال تــروه عنــي ،وال

تــروي بطالنــه).

هكذا جرى احلق عىل لسانه

حكمة علوية
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ـت ِْ
الـ َّن َو ْ ِ
نـس
و َمـا َخ َل ْق ُ
ال َ
قـال تعـاىلَ :
إِ َّل لِيعبدُ ِ
ون(سـورة الذاريـات )56 :إن هـذا
َُْ

اهلل بقلـب سـليم مـن السـوء ،ونقطـة مهمـة نريـد

بعينـه؛ فـان الغايـة مـن اخللـق هـي العبـادة ،وهذا

يف أحيـان كثيرة خطـأ ال يمكـن تالفيـه إال برمحـة

موجـه إىل كل إنسـان
اخلطـاب – اآليـة الرشيفـة ّ -

أمـر يسـتلزم إصلاح املـرء لعيوبـه وأخطائـه يف

سـبيل التكامـل يف العبـادة ،ومـن موانـع التكامـل
األخالقيـة والعباديـة هـو إظهـار عيـوب اآلخرين

مـن غير وجه حـق؛ ألن هـذا يسـتلزم مجلـة كبرية

مـن الذنـوب والقبائـح املتسلسـلة ،مـن هتـك
ّ
واحلـط مـن كرامتـه ،واسـتلزام
حرمـة الشـخص،

وتعرضـه لالسـتصغار يف املجتمع،
أذاه ومسـاءتهّ ،
مضافـ ًا إىل أنـه يوجـد يف نفـس املعيـب لغريه شـيئ ًا
والتجبر وأقـل القليـل منـه مهلـك،
التكبر
مـن
ّ
ّ

لـذا جتـد أن أمير املؤمنين يشير إىل قبـح هذا

الفعـل ،وإنـه ال يوجـد إنسـان خيلـوا مـن العيوب
والنقائـص ،فالبـد لإلنسـان أن ينشـغل بإصلاح

عيوبـه وسـيئات أعاملـه؛ ليكون مـع السـائرين إىل
التنويـه عليها ،وهي :أن يف إظهـار عيوب اآلخرين
مـن اهلل ،وهـو أن يكـون إظهـار العيـب مانعـ ًا من

توبـة الشـخص صاحب العيـب ،إمـا ألن املجتمع
ال يقبلـه ،أو ألن بعـض السـيئني يف املجتمـع
يسـتخدمون هـذا العيب كورقـة ابتزاز ،كام نسـمع

عن بعـض ضعـاف النفوس ممـن يسـتخدم عيوب

شـاب أو شـابة لتحقيـق مصالـح دنيئـة ،من خالل
هتديـده أو هتديدهـا بنشر صـور ،أو أمـور ارتكبها

وتـاب عنهـا ،وال يريـد أن ي ّطلـع عليهـا أحـد ،لذا
فـإن اخلطابـات العلوية لـكل مؤمن :أتـرك عيوب

ْبر ا ْل َع ْي ِ
ب
غيرك ،والتزم إصالح نفسـك ،فإنَ « :أك َ ُ
ِ
يـب َمـا فِ َ
يـك ِم ْث ُل ُه».
َأ ْن تَع َ
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التنمية البشرية

القــــدوة
مســـألة القـــدوة واالقتـــداء أمهيـــة يف حيـــاة

اإلنس ــان ،فأغل ــب الن ــاس يس ــعون دائــ ًا ّ
الت ــاذ

قـــدوة يتم ّثلـــون هبـــا يف أمورهـــم ومشـــاريعهم،

وهـــو أمـــر شـــامل جلميـــع الفئـــات العمريـــة،

وإن اختلفـــت مصاديـــق القـــدوة بينهـــم.
ملاذا أحتاج إىل القدوة؟

يســـعى اجلميـــع لبنـــاء شـــخص ّيته بحســـب

كيف ّأتذ قدويت؟

ّ
إن ّاتـــاذ القـــدوة ال يكـــون باجلـــر

واإلكـــراه ،فـــا يمكـــن ألحـــد أن يفـــرض
أي شـــخص آخـــر قـــدوة مع ّينـــة؛ألّن
عـــى ّ
مســـألة االقتـــداء تابعـــة -دومـــ ًا -لقناعـــات ّ
كل

ف ــرد وميول ــه ،فاملقت ــدي إ ّن ــا يتّخ ــذ قدوت ــه ب ــا
حيرك ــه
ينجس ــم م ــع مبادئ ــه وتط ّلعات ــه ،بحي ــث ّ

ش ــوقه ليصب ــح نموذجــ ًا ل ــه .م ــن هن ــا ،ينبغ ــي

موازيـــن الكـــال املعروفـــة لديـــه ،فمتـــى مـــا
ٍ
ٍّ
توجـــه نحـــوه
بكـــال
اعتقـــد اإلنســـان
معـــن ّ

العنايـــة واالهتـــام البالـــغ يف كيف ّيـــة انتخـــاب

اخلاصـــة للكـــال ،فمنهـــم مـــن يـــرى
ورؤيتـــه
ّ

لألهـــداف والتط ّلعـــات املنشـــودة.

وانجـــذب إليـــه انجذابـــ ًا خيضـــع لقناعاتـــه

مثـــ ً
ا الكـــال يف املـــال والشـــهرة ،ومنهـــم مـــن
يـــراه يف الســـلطة ،ومنهـــم مـــن يـــراه يف العلـــم

واملعنو ّيـــات ...وهكـــذا خيتلـــف النـــاس يف

حتديـــد مصـــداق الكـــال الـــذي يصبـــون إليـــه.
واإلنســـان متـــى مـــا وجـــد ذلـــك الكـــال

معـــن ،مـــال نحـــوه
متجســـدً ا يف شـــخص
ّ
ّ

مب ــارشة حت ــى يص ــر قدوت ــه الت ــي يقت ــدي هب ــا،

يتوجـــه اإلنســـان
وإنّـــه ليـــس مـــن الســـهل أن ّ
نح ــو ك ــال يف جم ــال مع ـ ّـن دون وج ــود ق ــدوة،
ومـــا مل يتم ّثـــل الكـــال يف قـــدوة ملموســـة،

فســـوف ُيصـــاب اإلنســـان باليـــأس واخلنـــوع.

القـــدوة؛ حتـــى ال تكـــون النتائـــج خم ّيبـــة
والقـــدوة جيـــب أن ال ُيقـــدّ م نفســـه

للمجتمـــع كقـــدوة ،ويقـــال :هـــذا قدوتكـــم،
فمثـــل هـــذا االقتـــداء يكـــون مفروضـــ ًا وخاليـــ ًا
مـــن اجلاذبيـــة ،والصحيـــح الـــذي نأمـــن لـــه

النتائ ــج ه ــو أن نخت ــار قدوتن ــا بأنفس ــنا ،وننظ ــر

يف ُرؤانـــا ومعتقداتنـــا احل ّقـــة ،بذلـــك تولـــد
وتتك ــون الق ــدوة الت ــي ينتف ــع منه ــا املقت ــدي ،وال

ـاب ع ــى مث ــل
توج ــد صعوب ــة يف حص ــول الش ـ ّ
هـــذا االقتـــداء.

إذ ًا ،القناعـــات والعقائـــد واملجتمـــع ومـــا

يؤم ــن ب ــه الش ــخص ،ه ــو ال ــذي حي ــدّ د الحقــ ًا

هويـــة القـــدوة ،فاملؤمـــن عـــى ســـبيل املثـــال
الـــذي يســـتمدّ معتقداتـــه وقيمـــه مـــن دينـــه،

وتكـــون طموحاتـــه مبن ّيـــة عـــى أســـس دين ّيـــة،
6
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ّ
فـــإن قدوتـــه وأســـوته بطبيعـــة احلـــال هـــي

املقتـــدي تلـــك األســـس التـــي

حيمـــل مـــروع دينيـــ ًا.

ـور
حيات ــه ،فالس ــيدة الت ــي تعي ــش يف ع ــر التط ـ ّ

جيســـد التعاليـــم والقيـــم الدين ّيـــة ومـــن
مـــن ّ
التزامن بني املقتدي والقدوة.

ن ّفذهـــا قدوتـــه ،أمكنـــه الســـر عليهـــا يف

ـي ال ــذي حتكم ــه امل ــادة
ـي والتقن ـ ّ
ـي والصناع ـ ّ
العلم ـ ّ

ليـــس بالـــرورة أن يتزامـــن أو يتامكـــن

غالبـــ ًا بمختلـــف املظاهـــر ،يمكنهـــا االقتـــداء

ليـــس بالـــرورة أن يعيشـــا حدثـــ ًا واحـــد ًا،

كالســـيدة الزهـــراء ،بـــأن تنظـــر يف شـــخص ّية

املقتـــدي والقـــدوة يف عمليـــة االقتـــداء ،كـــا

بـــل ّ
إن اإلحاطـــة واإليـــان بالقيـــم التـــي

بترصفـــات القـــدوة واعتمـــد عليهـــا
حتكّمـــت ّ

يكفـــي يف حتقـــق االقتـــداء .فـــإذا عـــرف

بشـــخص ّية ســـبقتها بألـــف وأربعمئـــة ســـنة مثـــاً،
الزهـــراء خصائـــص أصيلـــة جيـــب حتديدهـــا

ثـــم تنظـــر إىل نفســـها وعرصهـــا يف ضـــوء
أوالًّ ،

تل ــك اخلصائ ــص وامل ّي ــزات ،وممي ــزات الش ــخصية
غـــر متقيـــدة بزمـــان وال مـــكان.
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عقيدتي

البرزخ والقيامة
إن عذاب القرب أو عذاب الربرخ ونعيم ُه هو

عامل انتقايل بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة األبدية،
وايات أنه عامل مغاير
والر
وقد شهدت
ُ
ُ
اآليات ّ

لعامل اآلخرة ،وأنه يف مرحلة سابقة ليوم احلساب
واجلزاء ،وإن كان يشرتك معه يف أسباب النعيم
والعذاب ،أهنا تعتمد عىل أعامل اإلنسان وإيامنه يف

حياته الدنيا ،إال أهنام ليسا من نوع واحد ،يقول اهلل
ِ
سورة غافِر :الن َُّار ُي ْع َر ُض َ
ون َع َل ْي َها ُغدُ ّو ًا
تعاىل ِف
ِ
السا َع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْر َع ْو َن َأ َشدَّ
َو َعش ّي ًا َو َي ْو َم َت ُقو ُم َّ
ا ْل َع َذ ِ
اب(غافر.)46:
فاآلي ُة رصحي ٌة بأمرين :أحدمها ،العرض عىل
ِ
غدو ًا وعشي ًا ،وهو حيصل َ
القيامة،
قبل يو ِم
النار ّ

للبعد الغيبي حلياة ما بعد املوت يضعف

عند البعض تصور مراتب ومراحل تلك املرحلة،
خصوص ًا مع تقريرات بعض الكتاب املسلمني

من أن عذاب الربزخ ونعيمه هو جزء من عذاب
اآلخرة ،وهو أحد مصاديقه ،وغريها من التعبريات

املشاهبة.
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واآلخر ،إدخال آل فرعون أشدّ العذاب ،وحيصل
ِ
والعذاب الذي َ
قبل
القيامة،
هذا العذاب ِف يو ِم
ُ
القيامة هو الذي يصط َلح ِ
ِ
بعذاب ِ
ِ
القرب أو
عليه
يو ِم
ُ
ُ
َ
ِ
عذاب الربزخِ .
ِ
ُ
فيقول:
األخدود
أصحاب
كام يذكر سبحان ُه
َ
ني وا ُْل ْؤ ِمن ِ
ِِ
ِ
َات ُث َّم َل ْ َيتُو ُبوا َف َل ُه ْم
إِ َّن ا َّلذي َن َف َتنُوا ا ُْل ْؤمن َ َ
ال ِر ِيق(الربوج.)10:
َع َذ ُ
اب َج َهن ََّم َو َل ُ ْم َع َذ ُ
اب ْ َ
وهذه اآلي ُة تذكر أيض ًا نوعني من العذاب:
احلريقِ ،
ِ
وم َن الواضح َّ
أن
عذاب جهن ََّم ،وعذاب

جهن ََّم اسم لنار اآلخرة ،وإذا مل نجد وجه ًا جيد ًا
ِ
احلريق عذاب ًا يف غري جهنم،
عذاب
للتكرار ،يكون
ُ
ِ
بعذاب
سمى
وليس إال
ُ
عذاب الربزخِ  ،أو َما ُي ّ
ِ
القرب ،كام يف داللة اآلية السابقة.

َوا ْل ُك ْف َر َمْض ًاَ ،و َأ َّما َما ِس َوى َذلِ َك َف ُي ْل َهى َعنْ ُه».

وأقرب اآليات داللة عىل عامل الربزخ وتقدمه
الش ِ
عىل يوم القيامة قوله سبحان ُه وتَعاىل عن ّ
هداء:
وال َ ْت َس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِف َسبِ ِ
يل اهلل َأ ْم َوات ًا َب ْل
َ
َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّبِ ْم ُي ْر َز ُق َ
َاه ْم اهللُ ِم ْن
ون * َف ِر ِح َ
ني بِ َم آت ُ
ِ
ِِ
ش َ
ون بِا َّل ِذي َن َل ْ َي ْل َح ُقوا ِبِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم
َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
ي َزن َ
ُون(آل عمران-169 :
َأالَّ َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َ ْ

مات قامت قيامته  -وموته بداية للثواب أو العقاب

فاآليتان ّ
تدلن عىل نعيم خاص غري ذلك

يف القيامة الكربى ،أي القيامة العامة ،ويف هاتني

.)170

الذي يتنعم به املؤمنون يوم القيامة ،فهام تتحدّ ثان
ٍ
َ
يكون املراد هبا يوم القيامة؛
مرحلة ال يمك ُن أن
عن
أل ّن ُه ِف يوم القيامة ال يوجدُ هناك من نَنتظره

ِ
ّ
فالكل سيحرش وينتقل إىل الدّ ار اآلخرة،
للحضور،

وال يوجد من يبقى وراءنا حتَّى ننتظر ُه ونتمنَّى
ُلوقه بِنَا ،فاآلية رصحي ٌة يف الدّ اللة عىل عامل الربزخ
أو عذاب القرب ونعيمه.

فمن هذه اآليات الكريمة يتضح أن الربزخ

ليس هو يوم القيامة ،وليس جز ًء من يوم القيامة،

بل هو عامل مستقل يف مفهومه وحكمه ،وموضوعه
يتحقق بخروج الروح من البدن ،وينتهب بيوم
النشور ،وال َ
جمال لنفي ذلك مع داللة الظواهر
القرآنية املتقدمة.

(الكايف ،الكليني :ج ،3ص)235

ويطلق البعض عىل الربزخ القيامة الصغرى،

وعىل يوم احلساب القيامة الكربى ،قال صاحب
تفسري األمثل( :من يمت تقم قيامته الصغرى  -من
الذي يكون قسم منه يف الربزخ ،والقسم اآلخر
املرحلتني ال تنفع ذريعة متذرع ،وال جيد اإلنسان

ول ّي ًا من دون اهلل وال نصري ًا) (األمثل يف تفسري كتاب اهلل
املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي :ج ،17ص)196

وإذا كان األمر كذلك فاحلساب األكرب

ُ
يشمل الناس مجيع ًا هو ما يكون يوم القيامة،
الذي

وهذا العذاب والنعيم الربزخي املو ّقت يكون
ِ
َ
والعذاب املؤ ّبد
لذلك النعي ِم
طريق ًا ومقدمة

الش ِ
ّ
ملفات
امل ،تُعرض صحائف األعامل ،وتفتح
ُ
ِ
ُ
اإلنسان حينهاَ  :ما ِل َ َذا
اإلنسان ك ُّل َها ،ويقول
ِ
ِ
ا ْل ِكت ِ
اها
َاب َل ُي َغاد ُر َصغ َري ًة َو َل كَبِ َري ًة إِ َّل َأ ْح َص َ
الكهفُ  ،49:ث َّم ت َُو َّف ك ُُّل َن ْف ٍ
س َما ك ََس َب ْت َو ُه ْم ال
ُ
ُي ْظ َل ُم َ
ونالبقرة.281 :

كام بينت بعض الروايات ّ
ّعيم أو
أن الن َ
ُ
ُ
يكون لفئة
اجلميعَ ،بل
يشمل
الربزخي ال
العذاب
َ
َ
َّ
ِ
َ
اإليامن
حمض
الر
واياتَ :من َ
خاصة ُيطلق َ
ّ
عليها ِف ّ

الكفر حمض ًا ،فقد روى ّ
الشيخ
حمض
حمض ًا ،و َمن َ
َ
ِ
بسنده َع ِن ا ْب ِن ُبك ْ ٍ
َيَ ،ع ْن َأ ِب َج ْع َف ٍر
الكليني
َق َال« :إِن ََّم ُي ْس َأ ُل ِف َق ْ ِب ِه َم ْن َم َ َض ِ
اإل َيم َن َمْض ًا،
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نحن نقص عليك

قصـة النبـي أيـوب ،نوردهـا مـن كتـاب بحار

فأقبلـت امرأتـه ومعهـا الكرس ،فلما انتهـت إىل املوضع

األنـوار عىل لسـان اإلمـام الكاظم ،احللقـة الثانية:

إذا املوضـع متغير ،وإذا رجلان جالسـان ،فبكـت

قصـة النبـي أيـوب ونكملهـا يف هـذه احللقـة:

فأقبلـت ،فلما رأتـه وقـد رد اهلل عليـه بدنـه ونعمتـه،

تقـدم يف احللقـة السـابقة جـزء الروايـة التـي ختص

وصاحـت وقالـت :يا أيـوب ما دهـاك؟ فناداهـا أيوب

فقال الشاب للرهبان الذين سألوا أيوب:

سـجدت هلل شـكر ًا ،فرأى ذوائبها مقطوعـة ،وذلك أهنا

عبادة ربه ما كان يسرتها؟ فقال أيوب :يا رب لو جلست

وكانـت حسـنة الذؤابـة فقالوا هلـا :تبيعينـا ذؤابتك هذه

سوأة لكم عمدتم إىل نبي اهلل فعريمتوه ،حتى أظهر من
جملس احلكم منك ألدليت بحجتي ،فبعث اهلل إليه غاممة
فقال :يا أيوب ِ
أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد احلكم،
وها أنا ذا قريب ومل أزل ،فقال :يا رب إنك لتعلم أنه مل

يعرض يل أمران قط كالمها لك طاعة إال أخذت بأشدّ مها

عىل نفيس ،أمل أمحدك؟ أمل أشكرك؟ ألن أسبحك؟ قال:

فنودي من الغاممة بعرشة آالف لسان :يا أيوب من صريك

تعبد اهلل والناس عنه غافلون؟ وحتمده وتسبحه وتكربه
والناس عنه غافلون؟ أمتن عىل اهلل بام هلل املن فيه عليك؟

قـال :فأخـذ أيـوب التراب فوضعـه يف فيـه ،ثـم

قـال :لـك العتبـى يـا رب أنـت الـذي فعلت ذلـك يب،

قـال :فأنـزل اهلل عليـه َم َلـكا ،فركـض برجلـه فخـرج
املـاء فغسـله بذلـك املـاء ،فعـاد أحسـن مـا كان وأطرأ،
وأنبـت اهلل عليـه روضة خضراء ،ورد عليـه أهله وماله
وولـده وزرعـه ،وقعـد معـه امللـك ُيدّ ثـه ويؤنسـه،
10
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سـألت قومـ ًا أن يعطوها ما حتمله إىل أيـوب من الطعام،
حتـى نعطيك ،فقطعتهـا ودفعتها إليهـم ،وأخذت منهم

طعامـ ًا أليـوب ،فلما رآهـا مقطوعـة الشـعر غضـب،
وحلـف عليهـا أن يرضهبـا مائـة ،فأخربته أنه كان سـببه
كيـت ،وكيـت فاغتم أيوب مـن ذلك ،فأوحـى اهلل إليه:
ِ
ـذ بِي ِ
ـد َك ِض ْغ ًثـا َف ْض ِ
َحن ْ
َـث فأخـذ
ـرب ِّبـه َو َل ت ْ
و ُخ ْ َ
َ

مائـة شـمراخ (نقـود عليـه عنـب) فرضهبا رضبـة واحدة،
و َو َه ْبنَا َلـ ُه َأ ْه َلـ ُه َو ِم ْث َل ُهم
فخرج مـن يمينه ،ثـم قـالَ :
ِ
ول ْالَ ْل َب ِ
ْـر ٰى ِلُ ِ
ـاب قـال :فـرد
ـم َر ْ َ
حـ ًة ِّمنَّـا َوذك َ
َّم َع ُه ْ
اهلل عليـه أهلـه الذيـن ماتوا قبـل البليـة  ،ورد عليه أهله
الذيـن ماتـوا بعـد ما أصاهبـم البلاء كلهـم أحياهم اهلل

تعـاىل لـه فعاشـوا معه.

أي يشء كان أشـدّ
وسـئل أيـوب بعد مـا عافـاه اهللُّ :

مـر عليك؟ قـال :شماتة األعـداء( .)...بحار
عليـك مما َّ
األنـوار :ج ،12ص)344

نافذة على العالم

الشيعة في المغرب
ال خيفى عىل أحد مظاهر الظلم التي حاق بآل

ويظهر ذلك جليا يف شهر حمرم وكذا طقوس

من الظلم والقتل .وكان ممن دخلوا إىل املغرب

اهلل عليهم أفضل الصالة والسالم ،وكذا بإيامهنم

البيت ،فالتجأ بعضهم إىل بقاع قصية ،هربا

األقىص :إدريس األكرب ليؤسس أول مملكة يف
املغرب األقىص كانت عاصمتها يف البدأ ولييل ثم
بعد ذلك مدينة فاس.

أسس املوىل إدريس يف سنة 172هـ الدولة

اإلدريسية التي تعترب ثاين دولة إسالمية مستقلة عن
اخلالفة اإلسالمية يف غرب العامل اإلسالمي بعد

دولة األمويني يف األندلس ،واستفاد يف ذلك من
الوالء واحلب الكبري الذي يكنه املغاربة للرسول

صىل اهلل عليه وسلم وآل بيته يف ذلك الوقت،
حيث تنازل له أمري أوربة عن امللك بعد أشهر من

يوم عارشاء وحب املغاربة املتجذر بآل بيت رسول

العميق باإلمام املهدي ،وتتجىل بمظاهر احلزن
الشكلية التي تزامن األيام العرش األوائل من شهر

حمرم منها:

 -ارتداد السواد بمناطق اجلنوب الصحراوي

ومنطقة سوس ..هاته األخرية اكثر األسامء شيوعا

هبا اسم احلسني! ..

 -االمتناع عن الزينة وحلق الشعر ومظاهر

الفرح بمناطق جنوبية باألطلس مثل الراشدية

والريصاين وهو تقليد متواجد بكثرة لدى القبائل
األمازيغية ..التي هلا ارتباط كبري بٍآل البيت

وصوله سنة 172هجرية ،واستطاع خالل سنتني

 -إهداء املاء يف قرب طينية صغرية لألطفال

فعىل الرغم من مرور دول كثرية عىل املغرب

ألحداث كربالء ،حيث جيسد ما جرى لرضيع

أن يوحد املغرب ،وجيمع شمله.

بعد األدارسة ،مازال املغاربة حيتفظون بعادات

ورثوها عن ماضيهم الشيعي املرشق.

من طرف النسوة وهو تعبري واضح لكل دارس
احلسني عبد اهلل ملا منع املاء وقتل عطشان بني ذراع

أبيه احلسني.

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

صالة االستئجار
حضر جاري لبيتي فخرجت له مرحب ًا ،فقال لي:

وددت أن أسألك عن شخص ربما تعرفه؟
فقلت له :ومن هو؟

فقال المعتمد :ال يجوز.

فقلت :وهل تجوز النيابة عنهم في الصلوات

المستحبة.

قال :معتمد مرجعية السيد السيستاني هل

فقال :نعم ،يجوز ،وأما األموات فتجوز النيابة عنهم

قلت :بلى ،وألي غرض تريده؟

فقلت :وهل تفرغ ذمتهم؟

تعرفه؟

قال جاري :أخرج أبي وأعمامي ثلث تركة جدي،

وقد أوصى رحمه الله بصالة تقضى عنه ،فطلبوا مني
إيصال مبلغ الصالة لمعتمد مرجعية السيد.

فقلت له :انتظرني هنيئة ألغ ّير مالبسي! فذهبت معه

لمعتمد المرجعية ،وأعطنياه المال عن قضاء الصالة
التي في ذمة جده.

فقال المعتمد :كم سنة في ذمة المرحوم؟

فقال حفيده :تسع سنين.

فقال المعتمد :بقضاء الصالة عن المرحوم تبرأ ذمته

بإذن الله ،وإال تبقى معلقة بها ،فجزاكم الله خير الجزاء

بما فعلتم.

فسألت المعتمد :هل تجوز النيابة عن األحياء أيض ًا

في الصالة الواجبة مع عجزهم عنها؟
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في المستحبات والواجبات والتي هي من باب أولى.

فقال :تفرغ ذمتهم بفعل األجير ،من دون فرق بين

كون المستأجر وصي ًا ،أو ولي ًا ،أو وارث ًا ،أو أجنبي ًا.
فقلت :وما يعتبر في األجير؟

فقال :يعتبر في األجير العقل ،وكذا اإليمان والبلوغ

على األحوط لزوم ًا ،كما يعتبر احتمال صدور العمل منه
صحيح ًا بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة فيه ،ويكفي
في إجرائها احتمال كونه عارف ًا بأحكام القضاء اجتهادا أو

تقليد ًا ،أو عارف ًا بطريقة االحتياط.

فقلت :وماذا يقول في النية عند الشروع بها؟

قال :يجب على األجير أن يقصد النيابة عن الميت،

بأن يأتي بالعمل القربي مطابق ًا لما في ذمة الميت بقصد

تفريغها.

فقلت :وهل يجوز استئجار المرأة عن الرجل؟

قال :يجوز كل من الرجل والمرأة عن الرجل

المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

فقلت :ومسألة الجهر واالخفات في القضاء بالنسبة

ما يكون حال اإلجارة؟

والمرأة.

للمرأة كيف تحل؟

قال :بصورة عامة يراعى حال األجير ،فالرجل يجهر

بالجهرية وإن كان نائب ًا عن المرأة ،والمرأة ال جهر عليها

وإن نابت عن الرجل.

فقلت :وهل يجوز استئجار ذوي األعذار؟

قال :ال يجوز استئجار ذوي األعذار مطلق ًا على

األحوط ،كالعاجز عن القيام ،أو عن الطهارة الخبيثية ،أو

المسلوس ،أو المتيمم إال إذا تعذر غيرهم.

فقلت :وإذا حصل لألجير شك أو سهو فما يعمل؟

قال :يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاد وال

يجب عليه إعادة الصالة ،هذا مع إطالق اإلجارة وإال

لزم العمل على مقتضى اإلجارة.

فقلت :وهل يجوز لألجير أن يستأجر غيره للعمل؟

قال :إذا كانت اإلجارة على نحو المباشرة ال يجوز.

فقلت :وإن لم تكن على نحو المباشرة ،فهل يجوز

أن يستأجر غيره باألقل قيمة من أجرة اإلجارة؟

قال :ال يجوز ،إال إذا أتى ببعض العمل ولو قليالً.

فقلت :إذا لم تعين كيفية العمل من حيث االشتمال

على المستحبات وغيرها ،كيف يؤتى بالعمل؟

قال :يجب اإلتيان به على النحو المتعارف.

فقلت :وإذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل األجير،

قال :انفسخت اإلجارة.

فقلت :وهل يجوز اإلتيان بصالة االستئجار جماعة؟
قال :نعم يجوز ،إمام ًا كان األجير أم مأموما ،ولكن

إذا كان اإلمام أجير ًا ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه

بالصالة ،بأن كانت صالته احتياطية ،أشكل االئتمام به،
ولو كان المأموم أجير ًا وكانت صالته احتياطية لم يكن

لإلمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.

فقلت :وإذا مات األجير قبل اإلتيان بالعمل

المستأجر عليه وقد اشترط فيه المباشرة؟

قال :تبطل اإلجارة ،ووجب على الوارث رد األجرة

المسماة من تركته.

فقلت :وإن لم تشترط المباشرة؟

قال :وجب على الوارث االستئجار من تركته ،كما

في سائر الديون المالية ،وإذا لم تكن له تركة لم يجب

على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل
أو بالمال .

فقلت :وماذا يفعل شخص قد آجر نفسه لصالة شهر

مثالً ،فشك في أن المستأجر عليه صالة السفر أو الحضر

ولم يمكن االستعالم من المؤجر؟
قال :يجب االحتياط بالجمع.

فقلت :وإذا تردد العمل المستأجر عليه بين األقل

فقلت :وكيف أعرف إنهاء العمل من قبل األجير؟

قال :جاز االقتصار على األقل ،وأما إذا تردد بين

األخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ،وإن كان الظاهر كفاية

واألكثر فماذا يعمل؟

متباينين وجب االحتياط بالجمع.

فقلت :وهل يجب تعيين المنوب عنه؟

قال :األحوط استحبابا اعتبار عدالة األجير حال

االطمئنان بصدق.

قال :يجب ولو إجماالً ،مثل أن ينوي من قصده
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أي بني

الشباب الواقعي
يعـاين بعض الشـباب مـن اضطرابات نفسـية

أن يربـط نفسـه وحياتـه بما هـو واقعـي وممكـن

جتـاه بعـض األهـداف والطمـوح ،وأكثـر مـا

التـي يرغـب يف حتقيقهـا ،وهـذا ال يعنـي أنه يرتك

مركبـة مـن القلـق واحليرة ،والشـعور بالعجـز
يتعلـق ذلـك بما حييـط بالشـباب من األمـور غري

الواقعيـة ،التـي ال يمكـن أن تتحقـق بالسـهولة
التـي يتمناهـا الشـباب.

وعلاج هـذا االضطـراب والقلـق النفسي

ال يتـم عـن طريـق الوصفـات الطبيـة واملهدئات
املشـهورة ،وإنما العلاج والـدواء النافـع يبدأ من
داخـل الشـاب صاحب هذا الشـعور ،بـأن حياول

أن يكـون مـدرك ًا أنـه يعيـش يف واقـع يفـرض
أدواتـه وإمكاناتـه ومعطياته عليه ،والبد للشـاب

أن يـدرك أيضـ ًا أن هناك آمـاالً وأحالمـ ًا عند كل
شـخص ،وليـس بالضرورة أن تتحقـق كلها متى
نفضلهـا ،وعلى الشـاب
نريـد وبالطريقـة التـي ّ
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التحقـق ،أكثـر من ارتباطـه باألمنيـات واألحالم
التفكير هنائ ّيـ ًا يف مسـتقبله وطموحاته ،بـل يعني

عليـه أن يسـعى سـعي ًا جدّ يـ ًا لتحقيقهـا ،لكـن يف
ظـرف الواقـع الـذي يق ّيـده بإمكاناتـه وأدواته.
بني:

ِ
متفائ ً
لا جتـاه
إن الشـخص الواقعـي يكـون

احليـاة ،فيحسـن ويطيـب ظنـه مـع مـن حولـه،

وهـو الـذي يمنح نفسـه صفـة الواقعيـة يف حتقيق
ِ
بـدون يأس وفقـدان أمل ،مع
أهدافـه وتطلعاتـه،
االلتفـات إىل شـدّ ة التفاؤل ينبغـي أن ال يبالغ فيه

إىل الدرجـة التي ُيعدّ فيها بسـيط ًا بام ينـايف الفطنة.
ومـن حقـك  -بنـي  -أن تطمـح وحتلـم،

لكـن ينبغـي أن تكـون األحلام بعيدة عـن حتكم

اخليـال غير املسـيطر عليـه ،لتكـون يف سـاحة

احتمال حتققهـا يف وقتهـا؛ ألهنـا غير بعيـدة جد ًا

عـن الواقـع؛ فـإذا كنـت واقعيـ ًا فـإن لـك  -كما
آلخريـن  -أحلام وطمـوح ،لكـن ينبغـي أن ال

ترتفـع بعيـد ًا عـن عـامل الواقـع.

وال يتوهـم أحد أن الواقعية تبتعد بالشـخصية

عـن عـامل املرونـة واملجاملـة واأللفـة باآلخريـن،
بـل هـي صفـة مجيلـة تزيـد ألـوان شـخصية
اإلنسـان ملعانـ ًا وبريقـ ًا ،وال يتصـور أحـد أن

الواقعـي يلغـي عواطفـه وشـعوره ،وإنما هـو
يسـخرها للممكنـات التـي تفـرض نفسـها عليه،
ِ
تعامله مع
بـل املالحـظ أن الشـخص الواقعـي يف

النـاس يسـتخدم األسـلوب الواضـح ،ال ُيسـاوم
ِ
قناعاتـه الداخليـة ،صـادق األثـر،
على حسـاب
رصيـح الكلمـة ،ثابت املبـدأ ،غالب ًا ما تـأيت كلامته

هادفـة وحاكيـة ملـا جيـري يف احليـاة العمليـة ومـا
يؤمـن ِ
بـه اجلميـع ،وهـو يتعامـل مـع اآلخرين بام

 -يتميـز الشـخص الواقعـي بالصـدق

والوضـوح ،كما ال يميـل إىل املجاملـة والـكالم
املعسـول.

 -الشـخص الواقعـي قليـل الـكالم ،كما

يتصـف بالتـوازن ويضـع دائم ًا الكلمـة يف حملها.
 -يـدرك أصحـاب الشـخصية الواقعيـة

إمكانياهتـم جيـد ًا ،كما يعملـون على توظيفهـا

بشـكل جيـد حيقـق هلـم املنفعـة.

 -صاحـب الشـخصية الواقعيـة يضـع لنفسـه

أهدافـ ًا عمليـة تتناسـب مـع إمكانياتـه وقدراته.

 -يلتجـئ الشـخص الواقعي دائم ًا إىل النطاق

واحلـدود اآلمنـة ،وال يميـل إىل املجازفـة أو

املخاطـرة ،بـل يتبـع احلـذر يف كافـة أمورهـم.

واخلالصـة :ينبغـي على الشـباب اليـوم أن

يعيشـوا حياهتـم حسـب إمكاناهتـم وأدواهتـم
املتاحـة واملمكنـة ،ويضعـوا طموحاهتـم

ومسـتقبلهم نصـب أعينهـم يف السـعي جاهديـن

يرتضيـه الواقـع وما يتقبلـ ُه العقل السـليم املبرص.

إىل حتقيقهـا ،لـذا جيـب أن تكون قريبـة من احتامل

 -تبرز لدهيـم القـدرات العقليـة يف كافـة

أمـا األمـاين البعيـدة ،واملشـاريع االفرتاضية،

 -يعتمـدون على األدلة والتفسيرات املنطقية

شـخصية اإلنسـان وعىل حتقيق األهداف املمكنة.

مميزات الشخصية الواقعية

األمـور التـي يقومـون هبـم.

يف احلكـم على األمور مـن حوهلم.

حصوهلـا يف الواقـع.

فإهنـا تسـبب االضطـراب النفسي ،وتؤثـر يف

 -يتمتـع الشـخص الواقعي بدرجـة كبرية من

اإليمان والرضـا ،كام إهنـم أشـخاص متصاحلون
مع أنفسـهم.
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القوارير

زوجي يغضب مين
تحقيق األمن األسري واستقرار الحالة النفسية

كثير ًا ما تشكو النساء حالة الغضب عند

ألفرادها وخصوص ًا الزوج ،الذي يعتبر ذلك أساس ًا

أو زميالتها في العمل ،وكأنها تبحث عن عقار طبي

التي تحاول دائم ًا أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها

األزواج ،وتبث الشكوى إلى صديقاتها أو أقاربها
تضيفه إلى كوب الشاي ليشربه الزوج ويتعافى من
مرض الغضب ،متجاهلة أن السلوك االجتماعي

ال يمكن أن يتعامل معه إال بسلوك اجتماعي،
وليس هو كاألمراض العضوية األخرى.

فليس دائم ًا يكون الزوج هو المذنب في هذه

الناحية؛ ألننا نسمع من األزواج شكاوى مضا ّدة

من هذا النوع ،تتحدث عن طريقة تعامل بعض
الزوجات مع أزواجهن.

إذ ًا األمر مركب من مادتين ،مادة مثيرة من

قبل الزوجة ،ومادة استجابة من قبل الزوج،
فالغضب هو عملية استجابة لمثير مقابل ،لذا نرى

شدة الغضب ودرجته بقدر ذلك المثير ،فالعملية
مشتركة سلب ًا أو إيجاب ًا ،إال أن يكون أحد الطرفين
مريض ًا نفس ّي ًا ،وهو أمر نادر.

لحياته وسلوكه في األسرة ،والمرأة الواعية هي
وزواجها ،وهي التي تصنع المواقف والفرص
الطيبة في العالقة الزوجية.

إن وجود المناخ والمحيط المبتني على الو ّد
واالحترام والطيب في داخل البيت واألسرة يمثل
عام ً
ال ف ّعاالً في تثبيت السلوك المتزن عند الزوج،
فكثير من األزواج تثقله أتعاب الحياة فعود مثق ً
ال

بهمومها من خارج المنزل ،وهو يشعر إن كل هذا
العناء ألجل أسرته وبيته ،فإذا لم يجد ما يتمناه من
أجواء االحترام واللين في الكالم والود في التعامل
فإنه يشعر بغياب الوفاء وأن جهوده وأتعابه ال تلقى
قدر ًا عند الزوجة.

وهذا ال يعني أن الزوجة منفردة في المسؤولية

تجاه أسرتها ،لكنها المثير األول لذلك ،فإذا كانت
ٍ
حينئذ ،فحتى إذا
االستجابة ضعيفة فعليها بالصبر

إذا عرفنا هذا فستطيع ان نضع النقاط على

كان زوجك ضعيف االستجابة ،فهذا ال يعني أنها

جزاف ًا ،ونريد أن نصنع المثير الهادئ الجميل،

فحين تبدأ الزوجة باللطف وبالمودة والحب،

الحروف وال نتركها مبهة ،ودون أن نكيل االتهام
حتى نضمن نوع االستجابة بنسبة كبيرة أنها تكون
هادئة وجميلة.

فينبغي أن تستشعر المرأة مسئوليتها في
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مستحيلة ،فالبعض يحتاج وقت ًا أطول من غيره،

وتشعره بودها وحبها له ،فإنه ستحصل على معاملة
أفضل.

قراءة في كتاب

اإلمام الصادق
كما عرفه علماء الغرب

المؤلف :لجنة من كبار العلماء من أمريكا
وأوربا وبلدان إسالمية وعربية.
المترجم :الدكتور نور الدين آل علي
الكتاب رحلة شيقة بين ثقافات ومعارف
مختلفة لعلماء من بلدان مختلفة ،منهم الفيلسوف
المتخصص بالفلسفة الشرقية ،كالبروفيسور
هنري كوبن ،ومنهم المتخصص بالتاريخ،
كالبروفسور كلود كاهن ،ومنهم مديرو المعاهد
والمجامع العلمية ،كالبروفسور انريكو جورللي
أو البروفسورة ايفون لينان دوبل فوند ،وغيرهم،
يجد مطالع الكتاب بحوثهم وتراجمهم ،وهذه
البحوث وعددها ( - )25لخمس وعشرين
باحث ًا-سنة 1968أعدّ ها مركز الدراسات العليا
المتخصصة في تاريخ األديان بجامعة استراسبورغ
الفرنسية ،بمشاركة نخبة من علماء االستشراق
واساتذة الجامعات األوربية واألمريكية ،وعدد
من المتخصصين من جامعات الدول اإلسالمية،
والكتاب فرصة للشاب للتعرف على إمكانات
االستثمار العلمي والمعرفي في نصوص اإلمام
الصادق ،وكذلك هي نصوص األئمة جميع ًا
 -فمنها :قوله لهشام الخفاف :كيف بصرت

بالنجوم؟ قلت :ما خ ّلفت بالعراق أبصر بالنجوم
مني.
فقال :كيف دوران الفلك عندكم؟
قال :فأخذت قلنسوتي عن راسي فادرتها.
فقال :فان كان األمر على ما تقول ،فما بال
بنات نعش والجدي والفرقدين ال يرون يدورون
يوما من الدهر في القبلة؟
قلت :والله هذا شيء ال أعرفه ،وال سمعت
أحد ًا من أهل الحساب يذكره ،فقال لي:
كم السكينة من الزهرة جزا في ضوئها؟ قلت
هذا والله انجم ما سمعت ،وال سمعت أحد ًا من
الناس يذكره ،فقال :سبحان الله ،أسقطتم
نجم ًا بأسره ،فعلى ما تحبسون؟ ..وهنا يسقط
اإلمام نظرية دوران الشمس حول األرض -
ألنها إن صحت ، -فكيف نهتدي بالجدي ونراه
(والجدي نجم في القطب يهتدى به إلى القبلة).
وبنات نعش والفرقدان ال تترك مواقعها ،وإنما
األرض التي تتحرك حول نفسها ثم تتحرك في
دائرة أوسع حول الشمس.
من نفس الكتاب (ص )170موضوع نظرية
اإلمام الصادق بشأن األرض .
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مساحة ود

قصة تسبيحة الزهراء 
ّ
ا جــاء فيــهّ :
 روى الشــيخ الصــدوق عــن أميــر المؤمنيــن حديث ـ ًا طوي ـ ًأن فاطمــة
ِ
ـحت
بالرحــى ح ّتــى َم َجلــت يداهــا ،وك ََسـ َ
اس ـ َت َق ْت بالقربــة ح ّتــى أ ّثــر فــي صدرهــا ،و َط َحنــت َّ
البيــت ح ّتــى ا ْغبــرت ثيابهــا ،وأو َقــدَ ْت تحــت ِ
ـت ثيا ُبهــا ،فأصابهــا مــن ذلــك
القــدر ح ّتــى َد ُكنَـ ْ
ُ
َ ّ
ممــا هــي فيــه ،فقــال لهــا :أفــا
ضــرر شــديد ،فأتــت أباهــا رســول اللــه خادم ـ ًا يكفيهــا ّ
ُأع ّلمكمــا -أي :أميــر المؤمنيــن وفاطمــة -مــا هــو خيـ ٌـر لكمــا مــن الخــادم؟ إذا أخذتُمــا
منامكمــا فك ِّبــرا أربعـ ًا وثالثيــن تكبيــرة ،وسـ ِّبحا ثالثـ ًا وثالثيــن تســبيحة ،واحمــدا ثالثـ ًا وثالثيــن

تحميــدة.

ـت عــن اللــه
ـت عــن اللــه وعــن رســولهَ ،ر ِضيـ ُ
(ر ِضيـ ُ
فأخر َجـ ْ
ـت فاطمــة رأســها وقالــتَ :
َ
ِ
وعــن رســوله)( .مــن ال يحضــره الفقيــه ،الشــيخ الصــدوق :ج ،1ص)320

 وروى الحـ ّـر العاملــي فــي الوســائل عــن اإلمــام الصــادق( ضمــن حديــث) أ ّنــه قــال:سـبح تســبيح فاطمــة ...فواللـ ِ
ـه لــو كان شــيء أفضــل منــه لع ّلمــه رســول اللــه إ ّياهــا.
َ ِّ
النبــي فاطمــة
قصــة تعليــم
 وفــي روايــة عــن أميــر المؤمنيــنَ ذكَــر فيهــا ّّ
أن رســول اللــه قــال لهــا بعــد أن ع ّلمهــا التســبيحة( :وذلــك خيــر لـ ِ
التســبيحة ،جــاء فيهــا ّ
ـك
ٌ
مــن الــذي أر ِ
ـت صلــوات
دت ،ومــن الدنيــا ومــا فيهــا) (بحــار األنــوار ،المجلســي :ج ،85ص)336؛ ف َلز َمـ ْ
َ
اللــه عليهــا هــذا التســبيح بعــد ّ
كل صــاة ،ونُســب إليهــا.

لقــد طلبــت الزهــراء مــن أبيهــا خادم ـ ًا تعينهــا فــي عمــل البيــت بعــد أن أصابهــا الضـ ّـر
الشــديد وهــي النحيفــة الرهيفــة ،فع ّلمهــا تســبيح ًة ُعرفــت فيمــا بعــد بتســبيحة الزهــراء،
ـي بذلــك أن تكــون فلــذة كبــده
فقالــتَ :ر ِضيـ ُ
ـت عــن اللــه وعــن رســوله .وإنّمــا أراد النبـ ّ
وبضعتــه الطاهــرة مثــاالً كام ـ ً
وتحمــل مشــا ّقها ،وقــد
ا لنفســه الشــريفة فــي الزهــد فــي الدنيــا
ّ

قــال عنهــا :فاطمــة بضعــة منّــي.
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 / 5جمادى األولى  /سنة (66هـ)
والدة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين

 / 27جمادى األولى  /سنة ( 1428هـ)
تجدد االعتداء على مرقد اإلمامين العسكريين في سامراء
بتفجير المئذنتين الشريفتين

