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* عل�ي ب�ن معم�ر ق�ال: )خرج�ت أم 
Bتوفي�ت فاطم�ة لم�ا  إل�ى مك�ة   أيم�ن 
بعده�ا،  المدين�ة  أرى  ال  وقال�ت: 
الجحف�ة  ف�ي  ش�ديد  عط�ش  فأصابه�ا 
ق�ال:  نفس�هاء  عل�ى  خاف�ت  حت�ى 
ث�م  الس�ماء  نح�و  عينيه�ا  فكس�رت 
خادم�ة  وأن�ا  أتعطش�ني  رب  ي�ا  قال�ت: 
دل�و  إليه�ا  فن�زل  ق�ال:  نبي�ك،  بن�ت 
تجم�ع  ول�م  فش�ربت  الجن�ة،  م�اء  م�ن 
طال�ب،  أب�ي  آل  س�نين()مناقب  تطع�م  ول�م 

ص117(. ج3،  آش�وب:  ش�هر  اب�ن 

 ،Aاهلل عب�د  أب�ي  ع�ن  روي   *
ان�ه   Eالفارس�ي س�لمان  وع�ن 
 Aالمؤمني�ن أمي�ر  اس�تخرج  لم�ا 
إل�ى  انته�ت  حت�ى  فاطم�ة  خرج�ت 
عم�ي،  اب�ن  ع�ن  »خل�وا  فقال�ت:  القب�ر 
بالح�ق  محم�دًا  بع�ث  ال�ذي  ف�واهلل 
ش�عري،  ألنش�رن  عن�ه  تخّل�وا  ل�م  إلن 
عل�ى  اهلل  رس�ول  قمي�ص  وألضع�ن 
تعال�ى،  اهلل  إل�ى  وألصرخ�ن  رأس�ي، 
اهلل  عل�ى  بأك�رم  صال�ح  ناق�ة  فم�ا 

Bمن كرامات الزهراء فاطمة
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فرأي�ت  س�لمان:  ق�ال  ول�دي«،  م�ن 
تقلع�ت  المس�جد  حيط�ان  أس�اس  واهلل 
ان  رج�ل  أراد  ل�و  حت�ى  أس�فلها  م�ن 
منه�ا  فدن�وت  نف�ذ،  تحته�ا  م�ن  ينف�ذ 
اهلل  ان  وموالت�ي،  س�يدتي  ي�ا  وقل�ت: 
ف�ا  رحم�ة  إي�اك  بع�ث  وتعال�ى  تب�ارك 
حت�ى  الحيط�ان  فرجع�ت  نقم�ة،  تكون�ي 
فدخل�ت  أس�فلها،  م�ن  الغب�رة  س�طعت 
طال�ب،  أب�ي  آل  )مناق�ب  خياش�يمنا(  ف�ي 

ص118(. ج3،  آش�وب:  ش�هر  اب�ن 

كان  )إذا  عب�اس:  اب�ن  ع�ن   *
معش�ر  ي�ا  من�اد:  ن�ادى  القيام�ة  ي�وم 
تم�ر  حت�ى  أبصارك�م  غض�وا  الخائ�ق، 
م�ن  أول  فتك�ون  محم�د،  بن�ت  فاطم�ة 
اثنت�ا  الف�ردوس  م�ن  ويس�تقبلها  تُكس�ى، 
أح�دا  يس�تقبلوا  ل�م  ح�وراء،  أل�ف  عش�رة 
نجائ�ب  عل�ى  بعده�ا،  أح�دًا  وال  قبله�ا 
اللؤل�ؤ،  وأزمته�ا  أجنحته�ا  ياق�وت،  م�ن 
رَحاَل�ة  كل  عل�ى  در،  م�ن  رحائ�ل  عليه�ا 
وركائبه�ا  س�ندس،  م�ن  ُنمَرق�ة  منه�ا 
حت�ى  الص�راط  به�ا  فيج�وزون  زبرج�د، 
فيتباش�ر  الف�ردوس،  إل�ى  به�ا  ينته�ون 

الجن�ان. أه�ل  به�ا 
قص�ور  الف�ردوس  بطن�ان  وف�ي 
م�ن  لؤل�ؤة  م�ن  صف�ر،  وقص�ور  بي�ض، 
البي�ض  القص�ور  ف�ي  وإن  واح�د،  غ�رز 
وآل�ه  محم�د  من�ازل  دار  أل�ف  لس�بعين 

القص�ور  ف�ي  وإن  عليه�م(،  اهلل  )صل�وات 
مس�اكن  دار  أل�ف  لس�بعين  الصف�ر 
عل�ى  فتجل�س   ،D وآل�ه  إبراهي�م 
حوله�ا،  فيجلس�ون  ن�ور  م�ن  كرس�ي 
إل�ى  يبع�ث  ل�م  مل�ك  إليه�ا  ويبع�ث 
بعده�ا  أح�د  إل�ى  يبع�ث  وال  قبله�ا  أح�د 
الس�ام،  ُيق�رؤَك  رب�ك  إن  فيق�ول: 
ق�د  فتق�ول:  أعط�ك،  س�ليني  ويق�ول: 
كرامت�ه،  وهنأن�ي  نعمت�ه،  عل�ي  أت�م 
وذريت�ي  ول�دي  أس�أله  جنت�ه،  وأباحن�ي 
ذريته�ا  اهلل  فيعطيه�ا  وده�م،  وم�ن 
وحفظه�م  له�ا  وده�م  وم�ن  وولده�ا 
أذه�ب  ال�ذي  هلل  الحم�د  فيق�ول:  فيه�ا، 

بعين�ي. وأق�ر  الح�زن  عن�ا 
ه�ذا  ذك�ر  إذا  عب�اس  اب�ن  وكان 
Pَوالَِّذي�َن  اآلي�ة:  ه�ذه  ت�ا  الحدي�ث 
ِبِإيَم�اٍن  ُذرِّيَُّتُه�مْ  َواتََّبَعْتُه�ْم  َآَمُن�وا 
الط�ور:  ُذرِّيََّتُهْمO)س�ورة  ِبِه�ْم  َأْلَحْقَن�ا 
المجلس�ي:  العام�ة  األن�وار،  )بح�ار  آي�ة21(( 

ص224(. ج43، 
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وعدم  باملعروف  مصاحبتهام  جتب  اجلواب: 
إيذائهام، فلو كانت خمالفة األمر أو النهي الصادر من 
أحدمها يرتبط بالشؤون اخلاصة للولد موجبة لتأذيه 
النايشء عن شفقته عىل ولده مل جتز املخالفة وإال فال 

باس هبا وإن كان األوىل ترك خمالفتهام مهام أمكن.
السؤال: طلب العلم واجب أم مستحب؟ وهل 
الذهاب  من  منعوه  إذا  والديه  خمالفة  لالبن  جيوز 
لطلب العلم؟ وهل يعترب عاّقًا هلام إذا ذهب إىل طلب 

العلم ومها رافضان؟
اجلواب: طلب علم الفقه واالجتهاد فيه واجب 
كفائي وإذا مل يقم به َمن به الكفاية وجب عىل املكلف 
وليس لوالديه حينئٍذ منعه، أما إذا قام به من به الكفاية 
سقط وجوبه عن الباقني وأصبح مستحبًا وحينئٍذ إذا 
للمعارشة  منافية  فيه  خمالفتهام  فان  والداه  عنه  منعه 
معهام باملعروف فتحرم املخالفة وإال فال ُترم. اذ ال 
جيب عىل الولد سوى معارشهتام باملعروف وال جتب 

عليه اطاعتهام يف كل يشء.
السؤال: هل جيوز للوالد ان يرسق من ولده سواء 

من املال أو غريه؟
الوالد  كان  إذا  نعم  الرسقة  له  جتوز  ال  اجلواب: 
فقريًا وكان ولده ممتنعًا عن االنفاق عليه ومل يمكن 
اجباره جاز له أن يأخذ من مال ولده بمقدار نفقة كل 

يوم بإذن احلاكم الرشعي.
السؤال: ما حكم َمن كان يريد السفر إىل خارج 
أو لغريمها من األغراض،  العمل  أو  للدراسة  البلد 
وكان أحد أبويه ال يرىض بسفره، فهل جيوز له خمالفته 

يف ذلك؟

هي  أم  الوالدين  إطاعة  جتب  هل  السؤال: 
مستحب مؤكد؟

كانت  إذا  ولكن  إطاعتهام  تستحّب  اجلواب: 
الشفقة عىل  الناشئ من  املخالفة موجبة إليذائهام 

الولد مل جتز.
فقد  لوالديه،  الولد  طاعة  مدى  ما  السؤال: 
املستحبات  بعض  عن  ولده  الوالدين  أحد  ينهى 
الولد  بشؤون  يتعلق  فيام  خصوصًا  املباحات  أو 
اخلاصة به كالعمل والقيام ببعض األمور العرفية 
واالجتامعية التي يراها العرف راجحة أو طبيعية 
ومن دون أن يلحق الولد رضر منها، وبعبارة ثانية: 

ما هو الضابط إلطاعة الولد لوالديه؟

حقوق الوالدين

وفق فتاوى مساحة املرجع األعلى
Kالسيد علي احلسيين السيستاني

ْل�ُم(. َمِم(.قال اإلمام أمري املؤمننيA: )َزْي�ُن اْلِعْل�ِم اْلِ َيِم َرْعُي الذِّ قال اإلمام أمري املؤمننيA: )َزْيُن الشِّ
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جهة  من  بذلك  رضاه  عدم  كان  اذا  اجلواب: 
حاجته إىل وجوده بالقرب منه ليوفر له النفقة الواجبة 
أو يبارش رعايته لكونه مريضًا أو كبريًا يف السن وال 
يوجد َمن يقوم بذلك غريه، أو كان عدم رضاه من 
جهة تاذيه بفراقه مع عدم ترضر الولد برتك السفر، أو 
كان عدم رضاه ناشئًا من خوفه عليه من املخاطر التي 
تف به يف الطريق أو يف االقامة يف اخلارج مل جيز للولد 
خمالفته يف أي من هذه املوارد، واما اذا كان عدم رضاه 
بسفره من جهة رغبته يف أن يبقى مساعدًا له يف عمله 
ونحو ذلك مما يرجع إىل مصلحة نفسه وال جيب عىل 

الولد توفريه له فال مانع عندئٍذ من خمالفته.
السؤال: هل جيوز للفتاة غري املتزوجة أن تقص 

شعرها من دون رضا أحد الوالدين أو كليهام؟
موجبة  كانت  اذا  خمالفتهام  هلا  جيوز  ال  اجلواب: 

لتأذهيام النايشء من شفقهام عليها.
السؤال: شخص يدور أمره بني إرضاء أهله وبني 
إرضاء زوجته، فهل يطلق زوجته إرضاًء ألهله، أو 

يعمل العكس؟
ودنياه،  لدينه  أصلح  يراه  بام  يأخذ  اجلواب: 
الظلم  وجيتنب  واإلنصاف،  العدل  جانب  ويراعي 

وإضاعة احلقوق.
السؤال: إذا اطمأن املسلم بعدم رضا والده قلبًا 
عن سفره اىل للخارج، من دون أن يسمع املنع من 
يرى  االبن  كان  إذا  السفر  له  جيوز  فهل  أبيه،  لسان 

مصلحته يف ذلك؟
الوالد -باحلدود  اىل  كان اإلحسان  إذا  اجلواب: 
املشار اليها يف جواب السؤال )املتقدم(- يقتيض أن 

يكون بالقرب منه، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه، 
يلزمه  مل  وإالّ  بسببه،  يترضر  مل  ما  السفر  ترك  لزمه 

ذلك.
السؤال: ما هي حدود طاعة األب واألم؟

اجلواب: الواجب عىل الولد جتاه أبويه أمران:
)األول(: اإلحسان إليهام باإلنفاق عليهام إن كانا 
حمتاجني، وتأمني حوائجهام املعيشّية، وتلبية طلباهتام، 
املتعارف  حدود  يف  حياهتام  شؤون  اىل  يرجع  فيام 
واملعمول حسبام تقتضيه الفطرة السليمة، ويعدُّ تركها 
أمر خيتلف سعة وضيقًا  عليه، وهو  تنكرًا جلميلهام 

بحسب اختالف حاهلام من القوة والضعف.
اإلساءة  بعدم  باملعروف،  مصاحبتهام  )الثاين(: 
اليهام قوالً أو فعاًل، وان كانا ظاملني له، ويف النص: 

»وإن رضباك فال تنهرمها وقل: غفر اهلل لكام«.
اىل  يرجع  فيام  وأما  شؤوهنام.  اىل  يرجع  فيام  هذا 
شؤون الولد نفسه، مما يرتتب عليه تأذي أحد أبويه 

فهو عىل قسمني:
ولده،  عىل  شفقته  من  ناشئًا  تأذيه  يكون  أن   .1

فيحرم الترصف املؤدي إليه سواء هناه عنه أم ال.
ببعض  اتصافه  من  ناشئًا  تأذيه  يكون  أن   .2
الذميمة كعدم حبه اخلري لولده دنيويًا كان  اخلصال 

أم أخرويًا.
وال أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل، 
هذا  من  لرغباهتام  التسليم  الولد  عىل  جيب  وال 
النوع. وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين يف أوامرمها 

ونواهيهام الشخصية غري واجبة يف حدِّ ذاهتا.

ْل�ُم(. َمِم(.قال اإلمام أمري املؤمننيA: )َزْي�ُن اْلِعْل�ِم اْلِ َيِم َرْعُي الذِّ قال اإلمام أمري املؤمننيA: )َزْيُن الشِّ



تفسـري القـرآن
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ِّ

بعد أن شن القرآن على الربا واالحتكار والبخل 
حربًا شعواء، وضع تعليمات دقيقة لتنظيم الروابط 
األموال  رؤوس  تنمو  لكي  واالقتصادية،  التجارية 
نموًا طبيعيًا دون أن تعتريها عوائق أو تنتابها خالفات 

ومنازعات.
تضع هذه اآلية التي هي أطول آيات القرآن تسعة 

المالية،  الشؤون  تنظم  التي  التعليمات  من  بندًا  عشر 
نذكرها على التوالي: 

صفقة،  عقد  أو  شخصًا  شخص  أقرض  إذا   -1
بحيث كان أحدهما مدينا، فلكي ال يقع أي سوء تفاهم 
واختالف في المستقبل، يجب أن يكتب بينهما العقد 
ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن إَِلى َأَجٍل  َها الَّ بتفاصيله: Pَيا َأيُّ

ى َفاْكُتُبوُهO )سورة البقرة: آية282(. ُمَسمًّ
هنا  )دين(  كلمة  يستعمل  أنه  بالذكر  الجدير  من 
القرض  ألن  وذلك  )قرض(،  كلمة  يستعمل  وال 
التي  البضاعة  أو  كالنقود  متشابهين  شيئين  تبادل  هو 
أو  نقودًا  يعيد  ثم  منها،  ويستفيد  المقترض  يقترضها 
فأوسع  )الدين(  أما  بمثل.  مثال  المقرض  إلى  بضاعة 
معنى، فهو يشمل كل تعامل، مثل المصالحة واإليجار 
والشراء والبيع وأمثالها، بحيث إن أحد الطرفين يصبح 
جميع  تشمل  اآلية  فهذه  وعليه  اآلخر.  للطرف  مدينًا 
المعامالت التي فيها دين يبقى في ذمة المدين، بما في 

ذلك القرض.
2- لكي يطمئن الطرفان على صحة العقد ويأمنا 
الكاتب  يكون  أن  فيجب  فيه،  احتمال تدخل أحدهما 

.Oَوْلَيْكُتْب َبْينَُكْم َكاتٌِبP :شخصًا ثالثًا
وجوب  على  يدل  اآلية  ظاهر  أن  من  الرغم  على 
كتابة العقد، يتبين من اآلية التالية فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي اؤتمن أمانته، أن لزوم الكتابة يتحقق إذا لم 
حصول  واحتمل  اآلخر  إلى  أحدهما  الطرفان  يطمئن 

خالفات فيما بعد.
الحق،  إلى جانب  يقف  أن  العقد  3- على كاتب 
َكاتٌِب  َبْينَُكْم  Pَوْلَيْكُتْب  الواقعة:  الحقيقة  يكتب  وأن 

.Oبِاْلَعْدِل

قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن اإْلِْياُن اْل�َوَرُع(.قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن النَِّعِم ِصَلُة الرَِّحِم(.

ى  ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن إَِلى َأَجٍل ُمَسمًّ َها الَّ Pَيا َأيُّ
َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاتٌِب 
ِذي َعَلْيِه  ُه َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَّ َمُه اللَّ َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَّ
ِذي  ُه َواَل َيْبَخْس ِمنُْه َشْيًئا َفإِْن َكاَن الَّ َه َربَّ اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق اللَّ
َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتطِيُع َأْن ُيِملَّ ُهَو 
َفْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم 
ْن َتْرَضْوَن ِمَن  َفإِْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّ
َر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى  َفُتَذكِّ َهَداِء َأْن َتِضلَّ إِْحَداُهَما  الشُّ
َتْكُتُبوُه  َأْن  َتْسَأُموا  َواَل  ُدُعوا  َما  إَِذا  َهَداُء  الشُّ َيْأَب  َواَل 
ِه َوَأْقَوُم  َصِغيًرا َأْو َكبِيًرا إَِلى َأَجِلِه َذلُِكْم َأْقَسُط ِعنَْد اللَّ
َهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبوا إاِلَّ َأْن َتُكوَن تَِجاَرًة َحاِضَرًة  لِلشَّ
َتْكُتُبوَها  َأالَّ  ُجنَاٌح  َعَلْيُكْم  َفَلْيَس  َبْينَُكْم  ُتِديُروَنَها 
َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم َواَل ُيَضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد َوإِْن 
ُه  ُه َواللَّ ُمُكُم اللَّ َه َوُيَعلِّ ُقوا اللَّ ُه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَّ َتْفَعُلوا َفإِنَّ

Oبُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
)سورة البقرة: آية 282(

تدوين األوراق التجارية
)الحلقة األولى(
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ِّ

الله علمًا  الذي وهبه  العقد،  كاتب  4- يجب على 
التعامل، أن ال يمتنع عن  العقود وشروط  بأحكام كتابة 
كتابة العقد، بل عليه أن يساعد طرفي المعاملة في هذا 
َمُه  األمر االجتماعي: Pَواَل َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَّ

 .Oُه َفْلَيْكُتْب اللَّ
ُهO، حسب التفسير المذكور  َمُه اللَّ إن تعبير: Pَكَما َعلَّ

للتوكيد ولزيادة الترغيب.
ضرورة  وهو  آخر،  أمر  إلى  يشير  إنه  القول  ويمكن 
التزامه األمانة، وأن يكتب العقد، كما علمه الله، كتابة متقنة.

ليست  العقود  تنظيم  إلى  الدعوة  قبول  أن  بديهي 
واجبًا عينيًا، كما يتضح من قوله سبحانه: Pَواَل َتْسَأُموا 

 .Oَأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأْو َكبِيًرا
5- على أحد الطرفين أن يملي تفاصيل العقد على 
الكاتب. ولكن أي الطرفين؟ تقول اآلية: المدين الذي 

.O ِذي َعَلْيِه اْلَحقُّ عليه الحق: Pَوْلُيْمِلِل الَّ
من المتفق عليه أن التوقيع المهم في العقد هو توقيع 
يعتبر  بإمالئه  يكتب  الذي  العقد  فإن  ولذلك  المدين، 

مستمسكًا ال يمكنه انكاره.
نصب  الله  يضع  أن  اإلمالء  عند  المدين  على   -6
عينيه، فال يترك شيئا إال قاله ليكتبه الكاتب: Pَوْلَيتَِّق اللََّه 

 .Oُه َواَل َيْبَخْس ِمنُْه َشْيًئا َربَّ
صفة  عليه  تنطبق  ممن  واحدًا  المدين  كان  إذا   -7
)السفيه(، وهو الخفيف العقل الذي يعجز عن إدارة أمواله 
وال يميز بين ضرره ومنفعته، أو )الضعيف( القاصر في 
فكره والضعيف في عقله المجنون، أو )األبكم واألصم( 
الذي ال يقدر على النطق، فإن لوليه أن يملي العقد فيكتب 
ِذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها  الكاتب بموجب إمالئه Pَفإِْن َكاَن الَّ

.Oَأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتطِيُع َأْن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َولِيُُّه

8- على )الولي( في اإلمالء واالعتراف بالدين، 
أن يلتزم العدل وأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن 

.Oَفْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِلP يتجنب االبتعاد عن الحق
9- باإلضافة إلى كتابة العقد، على الطرفين أن 

.Oَواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِنP  :يستشهدا بشاهدين
بالغين  الشاهدان  يكون  أن  يجب  و11-   10
 Oِمْن ِرَجالُِكْمP :ومسلمين وهذا يستفاد من عبارة

أي: ممن هم على دينكم.
النساء  من  شاهدتين  اختيار  يجوز   -12
َفَرُجٌل  َرُجَلْيِن  َيُكوَنا  َلْم  Pَفإِْن  الرجال:  وشاهد من 

 .Oَواْمَرَأَتاِن
13- البد أن يكون الشاهدان موضع ثقة ممن 
ترضون من الشهداء. يتبين من هذه اآلية أن الشهود 
يجب أن يكونوا ممن يطمأن إليهم من جميع الوجوه، 

وهذه هي )العدالة( التي وردت في األخبار أيضًا.
فلكل  الرجال،  من  الشاهدان  كان  وإذا   -14
واحدًا  رجال  كانوا  إذا  أما  منفردًا.  يشهد  أن  منهما 
معا  بشهادتهما  تدليا  أن  المرأتين  فعلى  وامرأتين، 
أو  شيئا  نسيت  إذا  األخرى  إحداهما  تذكر  لكي 

أخطأت فيه.
شهادة  تعدل  امرأتين  شهادة  اعتبار  سبب  أما 
رجل واحد، فهو ألن المرأة كائن عاطفي وقد تقع 
تحت مؤثرات خارجية، لذلك فوجود امرأة أخرى 
معها يحول بينها وبين التأثير العاطفي وغيره: Pَأْن 

 .Oَر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ
نكمل ما تبقى من تفسير هذه اآلية المباركة إلى 

العدد القادم إن شاء الله تعالى.
)األمثل: مكارم الشيرازي: ج2، ص351- 355(

قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن اإْلِْياُن اْل�َوَرُع(.
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حماسـن الكلم

ٍد  مَّ ْبِن حُمَ ٍد اأَلْشَعِريُّ َعْن ُمَعىلَّ  مَّ ْبُن حُمَ َسنْيُ  1- احْلُ
ْبِن  َعِلِّ  َعْن  َجْعَفٍر  ْبِن  اِرِث  احْلَ َعِن  ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  َد  َأْحَ َعْن 
ُموَسى  َأِب  امْلُْسَتَفاِد  ْبِن  ِعيَسى  َعْن  َيْقِطنٍي  ْبِن  إِْساَمِعيَل 
»ُقْلُت  َقاَل:   Aَجْعَفٍر ْبُن  ُموَسى  َثنِي  َحدَّ َقاَل  يِر  ِ الرضَّ
ِة  أَلِب َعْبِد اهللَّ أَلْيَس َكاَن َأِمرُي امْلُْؤِمننَِيA َكاتَِب اْلَوِصيَّ
وامْلاََلئَِكُة  ئِيُل  وَجرْبَ َعَلْيه  امْلُْمِل   s اهللَّ وَرُسوُل 
ُبوَنD ُشُهوٌد، َقاَل: َفَأْطَرَق َطِوياًل، ُثمَّ َقاَل: َيا  امْلَُقرَّ
َنَزَل بَِرُسوِل  َسِن َقْد َكاَن َما ُقْلَت، وَلِكْن ِحنَي  َأَبا احْلَ
اًل  ُمَسجَّ ِكَتابًا  اهللَّ  ِعْنِد  ِمْن  ُة  اْلَوِصيَّ َنَزَلِت  اأَلْمُر   s اهللَّ
امْلاََلئَِكِة  ِمَن  وَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهللَّ  ُأَمَناِء  َمَع  ئِيُل  َجرْبَ بِه  َنَزَل 
ُد ُمْر بِإِْخَراِج َمْن ِعْنَدَك إاِلَّ َوِصيََّك  مَّ ئِيُل: َيا حُمَ َفَقاَل َجرْبَ
اَها إَِلْيه َضاِمنًا هَلَا َيْعنِي  ا وُتْشِهَدَنا بَِدْفِعَك إِيَّ لَِيْقبَِضَها ِمنَّ
s بِإِْخَراِج َمْن َكاَن يِف اْلَبْيِت َما َخاَل  بِيُّ َعِلّيًاA َفَأَمَر النَّ
ئِيُل:  رْتِ واْلَباِب َفَقاَل َجرْبَ َعِلّيًاA وَفاِطَمُة ِفياَم َبنْيَ السِّ
َما  ِكَتاُب  َهَذا  وَيُقوُل:  اَلَم  السَّ ُيْقِرُئَك  َك  َربُّ ُد  مَّ حُمَ َيا 
ْطُت َعَلْيَك وَشِهْدُت بِه َعَلْيَك  ُكْنُت َعِهْدُت إَِلْيَك ورَشَ

ُد َشِهيدًا،  مَّ وَأْشَهْدُت بِه َعَلْيَك َماَلئَِكتِي وَكَفى ِب، َيا حُمَ
ئِيُل َربِّ  َيا َجرْبَ َفَقاَل:   s بِيِّ النَّ َمَفاِصُل  َفاْرَتَعَدْت  َقاَل: 

اَلُم...«.  اَلُم وإَِلْيه َيُعوُد السَّ اَلُم وِمْنه السَّ ُهَو السَّ
الرشح:

.)Aأَلْيَس َكاَن َأِمرُي اْلُْؤِمننَِي( :Aقوله
االستفهام إما عىل احلقيقة أو عىل التقرير بام دخل 

عليه النفي أو إلفادة العلم بمضمونه.
قولهA: )َفَأْطَرَق َطِوياًل( أي: سكت زمانًا طوياًل 
وأرخى عينه إىل األرض كذلك، ولعل الرّس فيه اشتغاله 
باملحدث الذي كان معه يف أمر الوصية أو رجوعه إىل 
نفسه املقّدسة وتشاوره يف بيان أمر الوصية كام هو حّقه.

 sأنه منه  يفهم  ُقْلَت(  َما  َكاَن  )َقْد   :Aقوله
أوصياءهDوكتبها وسّمى   Aعل إىل   أوىص 

علA بخّطه ثم نزلت كتابًا من السامء.
s اأَلْمُر(  قولهA: )وَلِكْن ِحنَي َنَزَل بَِرُسوِل اللَّ
أي: األمر برجوعه إىل احلق أو األمر بنصب األوصياء 

أو األمر بدفع الوصّية إىل أهلها.

ُشوُع(.  قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن اْلِعباَدِة اْلُ

Dُة اأَلِئمَّ

َل َيْفَعُلوَن َشْيئًا

ِإلَّ ِبَعْهٍد ِمَن اللَّ َعزَّ وَجلَّ

من أصول الكافي الشريف
)الحلقة األولى(
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ْنيا(.  ْكَمِة الزُّْهُد ِف الدُّ قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن اْلِ

اًل( أي: حمكاًم من سّجل عليه  قولهA: )ِكَتابًا ُمَسجَّ
إذا أحكمه والسجّل كتاب احلكم أو مرساًل من سّجلت 
احلنفيةE يف  بن  نقل عن حمّمد  أرسلته،  الكتاب أي 
Oَهْل َجَزاُء اْلِْحَساِن إِلَّ اْلِْحَساُنP :تفسري قوله تعاىل
أنه قال: هي مسّجلة للرّب والفاجر، قال األصمعي: أي 
هلداية  مبذواًل  أو  فاجر،  دون  بّر  فيها  يشرتط  مل  مرسلة 

اخللق. قال ابن األثري: املسّجل املال املبذول.
قولهA: )َضاِمنًا َلَا( حال عن الضمري املجرور يف 
»إليه« الراجع إىل الويص ال يقال: العامل يف احلال متعلق 
الظرف وهو الدفع والعامل يف ذي احلال حرف اجلر، ألنا 
آلة  املتعّلق واجلار  أيضًا هو  العامل يف ذي احلال  نقول: 

توصل معناه إليه جمرورة فيّتحد العامل فيهام.
قولهA: )َيْعنِي َعِلّيًاA( بيان للويص وتفسري له.
ْتِ واْلَباِب( ال خارجه وال داخله  قولهA: )َبنْيَ السِّ
والسرت بالكرس واحد األستار والستور وهو ما يسرت به 
تشمل  ألهنا  منه  أعم  بالضم  والسرتة  لذلك،  ومعمول 

املعمول له وغريه.
وهو  السالم  أقرأته  اَلَم(  السَّ )ُيْقِرُئَك   :Aقوله
يقرأ  قلت  وإذا  رباعيًا ال غري  الياء  السالم بضم  يقرئك 

عليك السالم فبالفتح ال غري وقيل: مها لغتان.
قولهA: )َهَذا ِكَتاُب َما ُكْنُت َعِهْدُت إَِلْيَك( إضافة 
الكتاب إىل ما بتقدير الالم والعهد العقد وامليثاق والوصية 
يقال: عهد إليه إذا أوصاه ولعل هذا العهد وقع يف الذّر 
عند أخذ امليثاق لألئمةD باإلمامة أو يف املعراج أو يف 

وقت آخر من أيام البعثة.
ْطُت َعَلْيَك( بتبليغه وإكرام من آمن  قولهA: )وَشَ

به وصّدقه وإذالل من كفر به وكّذبه.
لتشديد   )s بِيِّ النَّ َمَفاِصُل  )َفاْرَتَعَدْت   :Aقوله
األمر والتعظيم له واملبالغة فيه وجعله تعاىل ذاته املقّدسة 

اخليفة  حمل  أنه  واحلق  عليه  شهودًا  املقّربني  واملالئكة 
وموضع الرعدة فياحرسة للعباد عاّم يراد هبم لشّدة غفلتهم 
وفرط عتّوهم مع أن بواعث اخلوف فيهم أظهر والشهود 
عليهم أكثر إذ عليهم شهود غري هؤالء وهم خاتم األنبياء 
دار  يف  انرصنا  اللهّم  النجباء،  وأوالد  األوصياء  وسّيد 

الغربة وموطن الفرقة وارحنا وأنت أرحم الراحني.
للحرص  اخلرب  تعريف  اَلُم(  السَّ ُهَو  )َربِّ   :Aقوله
أسامئه  من  والسالم  فيه  للمبالغة  الفصل  ضمري  وتوسيط 
احلدوث،  وسامت  املعائب  من  السامل  معناه  وقيل:  تعاىل، 
وقيل: املسّلم عباده من املهالك، وقيل: املسّلم عليهم يف اجلنة. 
قال بعض األفاضل: هو عىل األّول من أسامء التنزيه 
كالقّدوس وعىل الثاين يرجع إىل القدرة أو إىل صفة الفعل 
املعنى  عىل  النهاية  يف  واقترص  الكالم،  إىل  الثالث  وعىل 
سّلم  يقال:  السالمة،  األصل  يف  السالم  وقال:  األّول 
يسّلم سالمًا وسالمة، ومنه قيل للجنة دار السالم ألهنا 

دار السالمة من اآلفات.
اَلُم( أي: الرحة  اَلُم وإَِلْيه َيُعوُد السَّ قولهA: )وِمْنه السَّ
وسالمة العباد من املعائب واملهالك منه سبحانه وهو مالكهام 
ال غريه ومها لو صدرتا من غريه فيعودان إليه سبحانه ألنه 
املعائب  من  السامل  معناه  السالم  كان  وملا  عليهام  له  املوفق 
وسامت احلدوث جاء بعد قوله هو السالم هبذا الكالم بيانًا 
واحرتاسًا ألن الوصف بالسالمة إّنام يكون فيمن هو بعرضة 
أن يلحقه رضر وآفات فبنّي أن وصفه تعاىل بالسالم ليس عىل 
حّد وصف املخلوقني املفتقرين ألنه تعاىل هو الغني املتعايل 
الذي يعطي السالمة ومنه تستوهب وإليه ترجع ومن كان 

كذلك ال يتطّرق توّهم الرضر واآلفات إىل رسادقات عّزه.
)رشح: أصل الكايف، املازندراين: ج6 96 - 98(

ونكمل ما بقي من رشح الرواية إىل العدد القادم إن 
شاء اهلل تعاىل.
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مسجد جامعة تبوك

ْبُ َوالرِّضا(. يِن الصَّ (. قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن الدِّ قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلعاِلِ ُتْفِسُد اْلَعواِلَ

املوجـودة  املناطـق  إحـدى  هـي  تبـوك: 
اجلهـة  يف  وتقـع  السـعودية،  العربيـة  اململكـة  يف 
تبـوك  ومنطقـة  اململكـة،  مـن  الغربيـة  الشـاملية 
هـي مـن املناطـق احلدوديـة الشـاملية، حيـث إن 
هلـا حدودهـا طويلـة مـن األردن، كـام أن منطقـة 
تبـوك منطقـة سـاحلية، فهـي تطـل عـىل خليـج 
العقبـة، والبحـر األحـر. تـد منطقـة تبـوك مـن 
بالكامـل: األردن، وتدهـا مـن  اجلهـة الشـاملية 
اجلهـة اجلنوبيـة: منطقـة املدينـة املنـورة، وتدهـا 
كل مـن منطقـة اجلـوف، ومنطقة حائـل من اجلهة 
الرشقيـة، أمـا من اجلهـة الغربية، فيحدهـا كل من 

خليـج العقبـة، والبحـر األحـر.
مسجد اجلامعة: 

تبـوك( )جامعـة  مسـجد  عـامرة  امتزجـت 
العـامرة  ومجاليـة  اإلسـالمية  احلضـارة  بفنـون 

احلديثـة بتصميمـه الفريـد وفـق هندسـة إنشـائية 
عبـارة عـن قبـة كبـرية بـال أعمـدة.

اجلمعـة  صـالة  إقامـة  اجلامعـة  واختـارت 
املصلـني،  أمـام  بافتتاحـه  إيذانـا  اليـوم  باملسـجد 
وسـط اإلجراءات االحرتازية والصحية بحسـب 
العالقـة  ذات  اجلهـات  مـن  القائمـة  التوصيـات 

لضـامن سـالمة املصلـني.
وُيعـّد مسـجد )جامعـة تبـوك( مـن املعـامل 
جامعـات  مسـتوى  وعـىل  املنطقـة،  يف  الشـهرية 
باحلضـارة  حيتفـي  كمعلـم  وبنـي  اململكـة، 
اإلسـالمية والعمرانيـة ملدينـة تبـوك، ومركز بارز 

اإلسـالمي. الِديـن  لعلـوم 
وعنـد زيـارة جامعـة تبـوك يلفـت املسـجد 
انتبـاه الناظريـن لـه، بتصميمـه العـرصي وقبتـه 
التـي  ذات الشـكل املميـز وسـاحاته املرصوفـة، 
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ْبُ َوالرِّضا(. يِن الصَّ (. قال أمري املؤمننيA: )َزْيُن الدِّ قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلعاِلِ ُتْفِسُد اْلَعواِلَ

جتـاور بـرج اجلامعـة والعـامدات املسـاندة وكليـة 
الطـب والعلـوم الطبيـة التطبيقيـة.

معامل السجد:
ويتميـز املسـجد بمجموعـة مـن الصفـات 
املعامريـة التـي جتعله أحـد أروع التحـف املعامرية 
عـىل مسـتوى املسـاجد، إذ تبلغ املسـاحة اإلمجالية 
للمسـجد 8000 مـرت مربع، وتبلع سـعته 3500 
مصـلٍ ، وحيتـوي عىل مئذنتـني كل مئذنـة بارتفاع 
50 مـرتًا، أمـا سـقفه فهـو عىل شـكل قبة مكسـية 

بالفسيفسـاء بمسـاحة 5887 مرتًا.
الزجـاج  مـن  املسـجد  واجهـات  وتتكـون 
املـزدوج بدرجة نفاذيـة عالية للضوء، كام كسـيت 
والرخـام  باجلرانيـت  واألرضيـات  احلوائـط 
واسـتخدمت أعامل األملنيـوم للمنارتني واحلوائط 
السـاحات  مسـاحة  تبلـغ  فيـام  الديكوريـة، 
مـرت،   30300 واملواقـف  للمسـجد  اخلارجيـة 

لــ 380 سـيارة. السـيارات  مواقـف  وتتسـع 
ويتميـز املسـجد بنظـام إضـاءة طبيعيـة مـن 
قبة املسـجد واحلوائـط الزجاجية، ونظـام تكييف 
 ،bms مركـزي للمسـجد، ونظـام إدارة وتكـم
حريـق  حـدوث  حالـة  يف  إنـذار  نظـام  وكذلـك 
-السـمح اهلل، ونظـام متطـور للصوتيـات، كـام 
وألرضيـة  جرانيـت،  برتابيـع  املداخـل  كسـيت 
صحـن املسـجد ترابيع رخـام وحوائـط زجاجية، 
املعلـق  األملنيـوم  مـن  املسـجد  سـقف  ويتكـون 
فـوق صحن املسـجد، وجتاليـد األملنيـوم وزجاج 
للكمـرة الدائريـة واحلائـط الديكـوري واملنـارة.

فائدة عامة: 
املسـاجد اّلتـي أمـر اهلل تعـاىل بتعظيمهـا هي 

بيـوت اهلل، بـل إّنـام أمرنـا بتعظيمهـا ألهّنـا بيوت 
قـال: سـألت  أب بصـري  الروايـة عـن  ففـي  اهلل، 
أبـا عبـد اهللA عـن العّلـة يف تعظيـم املسـاجد، 
فقـال: »إّنـام أمـر بتعظيـم املسـاجد ألهّنـا بيـوت 
اهلل يف األرض« )وسـائل الشـيعة، احلـّر العامـّل: ج5، 

ص297(.

تطّهر يف الدار:
توّضـأ يف املنـزل قبـل أن تسـري إىل املسـجد 
بشـجرة  تعـاىل  اهلل  مـن  البشـارة  بذلـك  لتنـال 
»إّن  مكتوبـًا:  التـوراة  يف  أّن  روي  فقـد  طوبـى، 
بيـويت يف األرض املسـاجد، فطوبـى ملـن تطّهـر يف 
بيتـه ثـّم زارين يف بيتـي، وحقٌّ عىل املـزور أن ُيكرم 
الزائر«)وسـائل الشـيعة، احلـّر العامـّل: ج5، ص99(.
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آداب الدنيا وكيفية التعامل معها              الحلقة الثالثة

هناك مجلة من اآلداب التي ينبغي مراعاهتا يف التعامل 
مع الدنيا والتي من أمهها:

1- أن تعلم أهيا اإلنسان أنك خلقت منها )من تراب 
الدنيا( وسوف تعود إليها يومًا ما وتتحول إىل تراب وذلك 
 Oُنِعيُدُكْم َوفِيَها  َخَلْقنَاُكْم  Pِمنَْها  تبارك وتعاىل:  قول اهلل 
)سورة طه: آية55(، فاألعامر تفنى واأليام تنتهي واللذات 

تنسى وال يبقى إال احلرسات والندم، فال تؤجل التوبة وال 
تغرت بطول العمر.

2- أن تعلم أن الدنيا دار ممر واآلخرة دار مقر فتأخذ 
اجلهة  إىل  تعربه  الذي  كاجلرس  وأهنا  مقرك،  إىل  ممرك  من 
األخرى، وأن هذه الدار هي ليست دار اخللود، بل هي دار 
الفناء وأنك تسري عىل أرض قد سار عليها ماليني غريك، 
كانوا حيملون مثلك من األفكار والطموحات، وتزوجوا 
وأنجبوا وملكوا وأكلوا ولكنهم مجيعا ذهبوا، فهذه الدنيا 
فيها كثريون، فليجعل اإلنسان  العميق قد غرق  كالبحر 
سبيله يف النجاة من الغرق يف بحر الدنيا، التقوى والورع 
والطاعة واألخالق احلميدة، فعن رسول اهللs: »الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إال من ابتغي به وجه اهلل...« )بحار 

األنوار، العالمة املجليس: ج۷6، ص۸۰(.

قال أمري املؤمننيA: )ِزياَرُة َبيِت اهلِل َأْمٌن ِمْن َعذاِب َجَهنََّم(. 

3- أن تعلم إن كل يشء يف هذه الدنيا يشهد عليك 
هو  شأنًا  وأعالهم  الشهود  أول  أن  ورد  فقد  ويراقبك، 
الذات اإلهلية املقدسة: Pَوَما َتُكوُن يِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمنُْه 
ِمْن ُقْرَآٍن َواَل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ 
ُتِفيُضوَن فِيِهO)سورة يونس: آية61(، فإّن شهادة اهلل تكفي 
لكل يشء، إالّ أّن مقتىض اللطف والعدالة اإلهلية تستوجب 

أن يضع تعاىل شهودًا آخرين.
ثم شهادة األنبياء واألوصياء: يقول القرآن الكريم: 
ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهُؤاَلِء  Pَفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

َشِهيًداO)سورة النساء: آية41(.
وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادقA حول 
نزول هذه اآلية قوله: »نزلت يف ُأّمة حمّمدs خاصة، يف 
شاهد  وحمّمد  عليهم  شاهد  منّا،  إمام  منهم  قرن  كّل 

علينا«)الكايف، الشيخ الكليني: ج1، ص190(.
ثم شهادة اللسان واليد والرجل والعني واألذن: كام 
َوَأْيِدهيِْم  َأْلِسنَُتُهْم  َعَلْيِهْم  َتْشَهُد  Pَيْوَم  تعاىل:  قوله  يف 

َوَأْرُجُلُهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَنO)سورة النور: آية41(. 
ونستفيد من بعض الّروايات أّن كّل أعضاء اجلسم 
ستقوم بدورها بالشهادة عىل األعامل التي قامت هبا، حتى 
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هذا  عن  اآليات  تدثت  لقد  عليهم،  تشهد  جلودهم 
يكونوا  مل  املذنبيني  أّن  وأضافت  بل  برصاحة،  املوضوع 
بالقول: أن تشهد عليهم جلودهم، فخاطبوها   يتوقعون 
Pمِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينَاO؟ فيأيت اجلواب من جلودهم: Pَأْنَطَقنَا 
َوإَِلْيِه  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َخَلَقُكْم  َوُهَو  ٍء  يَشْ ُكلَّ  َأْنَطَق  ِذي  الَّ اهللَُّ 

ُتْرَجُعوَنO )سورة فصلت: آية21(.
 ثم شهادة املالئكة: يقول تعاىل: Pَوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس 
اآلية  ومفهوم  آية21(.  ق:  َوَشِهيٌدO)سورة  َساِئٌق  َمَعَها 
الكريمة أّن كّل إنسان حيرش إىل القيامة، يكون معه ملك 

يسوقه نحو احلساب وتشهد املالئكة عليه.
أقدامنا،  تت  التي  األرض  إّن  األرض:  شهادة  ثم 
بمراقبتنا  أيضًا  تقوم  الربكات والنعم،  لنا خمتلف  وتؤمن 
بدّقة، وتّدث يف ذلك اليوم ما كان منّا عليها، يقول تعاىل: 
ُث َأْخَباَرَهاO)سورة الزلزلة: آية4(. فال تعيص  دِّ Pَيْوَمِئٍذ ُتَ
اهلل يف بقعة من بقاع األرض فإهنا تشهد عليك يوم القيامة. 
بالرغم من عدم إشارة نصوص  الزمان:  ثم شهادة 
هذه  نستفيد  ولكن  الشهادة،  هذه  إىل  القرآنية  اآليات 
أمري  فعن   ،Dاملعصومني األئمة  أحاديث  من  الشهادة 
املؤمنني عل بن أب طالب قولهA: »ما من يوم يمر عىل 
ابن آدم إال قال له ذلك اليوم: يا بن آدم، أنا يوم جديد، وأنا 
عليك شهيد، فقل يف خريا، واعمل يف خريا، أشهد لك به 

يوم القيامة«)األمايل، الشيخ الصدوق: ص170(.
أال يكفي لإلنسان العاقل كل هؤالء الشهود أن يسري 

يف طريق احلق والعدالة والتقوى والنزاهة!؟
4- أن تعلم أن األرض التي متيش عليها تتعلق بك 
وتشتاق إليك إن كنت مؤمنا عامال بالصاحلات وسوف 
إن  اجلنة  رياض  من  روضة  إىل  قربك  وتول  تستقبلك 

دخلت فيها، وأن هذه األرض التي متيش عليها سوف 
تكرهك وتتمنى أن ال تدفن فيها وسوف تول قربك 
كانت  إن  فيها  دخلت  إن  النريان  حفر  من  حفرة  إىل 

أفعالك سيئة. 
5- أن تعلم أنك مهام كنزت ومجعت من أموال 
وبنيت من البيوت فإنك يومًا ما سوف ترتك كل ذلك 
وال تأخذ معك شيئًا غري كفنك وال ينفعك إال عملك 
الصالح، فال تزن عىل ما فاتك وما خرست من الدنيا، 
الصالح،  العمل  من  فاتك  ما  عىل  حزنك  ويكون 
أن تعمل اخلريات، فعن  أثناء حياتك  وتاول جاهدًا 
اآلخرة  يف  الناس  »أغنى  قال:  أنه   Aاملؤمنني أمري 
أفقرهم يف الدنيا، أوفر الناس حظا من اآلخرة أقلهم 
حظا من الدنيا« )ميزان احلكمة، الريشهري: ج2، ص912(.
6- يستحب أثناء حياة اإلنسان يف الدنيا أن يعمل 
لدنياه ويعمل آلخرته، فيجمع األموا بالطرق الرشعية 
ويتزوج ويعمر ويبني دون أن يقرص يف حقوق أحد، 
لنحب  »إنا   :Aاهلل عبد  ألب  قلت  يعفور  ابن  فعن 
الدنيا فقال يل: تصنع هبا ماذا؟ قلت: أتزوج منها وأحج 
وأنفق عىل عيايل، وأنيل إخواين وأتصدق، قال يل: ليس 
العالمة  )بحار األنوار،  الدنيا، هذا من اآلخرة«  هذا من 

املجليس: ج70، ص62(.

ما  اخلري  عن  سئل  حني   Aاملؤمنني أمري  وعن 
هو؟ فقال: »َلْيَس اخْلرَْيُ َأْن َيْكُثَر َماُلَك وَوَلُدَك، وَلِكنَّ 
ُتَباِهَي  ِحْلُمَك وَأْن  َيْعُظَم  ِعْلُمَك، وَأْن  َيْكُثَر  َأْن  اخْلرَْيَ 
النَّاَس بِِعَباَدِة َربَِّك، َفإِْن َأْحَسنَْت َحِْدَت اهللَّ وإِْن َأَسْأَت 

اْسَتْغَفْرَت اهللَّ«)هنج البالغة، تقيق صالح: ص484(.

فيَنِة َتْغرُق َوَيْغَرُق َمَعها َغرْيُها(..   قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلعاِلِ َكاْنِكساِر السَّ
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ـــان.  ـــي اإلنس ـــتقبل بن ـــىل مس ـــد ع ـــرص أكي ـــىل ح ـــدل ع ـــة ت ـــة ثمين ـــة ونصيح ـــوة كريم دع
ـــه  ـــه، وترصفات ـــىل أفعال ـــيطر ع ـــادة تس ـــوى متض ـــن ق ـــان م ـــب اإلنس ـــوم تّرك ـــن املعل ـــإّن م ف
تكـــون منبعثـــة عنهـــا، منهـــا القـــوة الغضبيـــة الناشـــئة مـــن اســـتحكام الَســـُبعّية وتغلبهـــا، 

فيصـــري اإلنســـان شـــبيًها بالســـباع يف حـــب االنتقـــام والتغلـــب عـــىل املتعـــدي.
فـــإذا متكـــن اإلنســـان مـــن أن يتـــوازن ليتحكـــم يف درجـــة تلـــك القـــوة، وينخفـــض 
ـــامح  ـــاىض، فيس ـــه، ويتغ ـــىل نفس ـــب ع ـــة، فيتغل ـــبة ممكن ـــى نس ـــارة إىل أدن ـــدل اخلس ـــه مع لدي
ويغفـــر، وال يعيـــش الســـلبية املطلقـــة مـــع الظـــرف املعتـــدي -فـــإذا أمكنـــه ذلـــك- صـــار 
ـــوة  ـــدرة والق ـــع الق ـــكون م ـــاة والس ـــرب واألن ـــو الص ـــش، وه ـــد الطي ـــة: ض ـــم لغ ـــاًم، واحلل حلي
ـــف  ـــن الضع ـــوة ال م ـــدة الق ـــدرة، وقاع ـــع الق ـــن موق ـــو م ـــون العف ـــه أن يك ـــل، ورشط والعق

وعـــدم إمـــكان املواجهـــة.
فإذا تّلم اإلنسان فامذا سيحصل؟ بعد أن ذهب حقه وُهدرت كرامته. 

ــم  ــن احلليـ ــاع عـ ــًا الدفـ ــيتولون تلقائيـ ــة سـ ــني للحالـ ــاس املعايشـ ــواب: إن النـ اجلـ
ـــأيت  ـــك أن ي ـــج ذل ـــد ينت ـــب، وق ـــوم والتأني ـــو بالل ـــاص، ول ـــلوهبم اخل ـــدي بأس ـــاة املعت ومقاض

املعتـــدي معتـــذرًا معرتفـــًا بتقصـــريه.
ويكفينـــا لـــو حاولنـــا التحّلـــم أن نكـــون يف موقـــع الوعـــي والقـــوة، ويكـــون اآلخـــر 

جاهـــاًل.
وهـــذا منطـــق العقـــل الـــذي جيـــب أن حيكـــم األمـــور إذا أردنـــا ألنفســـنا ولآلخريـــن 

العيـــش بســـالم.
ـــاذل  ـــع التخ ـــن موق ـــك م ـــا أّن ذل ـــة م ـــروا يف حلظ ـــامA أن ال يفك ـــي اإلم ـــي ملتبع وينبغ
ـــي  ـــة الت ـــة االجتامعي ـــوة والسياس ـــاس الق ـــه الن ـــم من ـــوي، ويتعل A ق ـــلٌّ ـــوة، فع ـــدم الق وع

ـــؤولية. ـــم باملس ـــعر ازاءه ـــن يش ـــة الذي ـــان للرعي ـــر األم توف
أنظر: أخالق اإلمام علA، السيد صادق اخلرسان: ج1، ص127.

ْنِع ُحُقوِق اهلِل ِمْنها َوِإْهماِل ُشْكِرها(. . ي�ِن اْلَعْق�ُل(. قال أمري املؤمننيA: )َزواُل النَِّعِم ِبَ قال أمري املؤمننيA: )َزْي�ُن الدِّ

اِهِل( ِليِم ِمْن ِحْلِمه، َأنَّ النَّاَس َأْنَصاُره َعَل اجْلَ ُل ِعَوِض اْلَ )َأوَّ
Aقال أمري املؤمنني

نهج البالغة، تحقيق صالح: ص505
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ي�ِن اْلَعْق�ُل(.  قال أمري املؤمننيA: )َزْي�ُن الدِّ

:Dاللم يف حديث أهل البيت
* عـــن رســـول اهللs: »ُبِعثـــُت للِحلـــِم 
مركـــزًا، وللِعلـــِم َمعِدنـــًا، وللصـــرب َمســـكنًا«)بحار 

األنـــوار، العالمـــة املجلـــيس: ج68، ص423(.

ـــجّيٌة  ـــُم َس ـــنيA: »احِلْل ـــري املؤمن ـــن أم * وع
ـــي: ص147(. ـــد، الكراجك ـــز الفوائ فاضلة«)كن

ِمـــَن  ِحجـــَاٌب  »احِللـــُم   :Aوعنـــه  *
ص24(. الواســـطي:  احلكـــم،  اآلَفاِت«)عيـــون 

ـــَن احِلْلِم«)بحـــار  ـــُع ِم * وعنـــهA: »ال ِعـــزَّ أنَف
األنـــوار، العالمـــة املجلـــيس: ج68، ص428(.

ـــَم  ـــإنَّ احِلل ـــَم، َف ـــوا احِلْل ـــهA: »َتَعَلْم * وعن
َخِليـــُل امُلؤِمـــِن َوَوِزيُرُه«)بحـــار األنـــوار، العالمـــة 

املجلـــيس: ج75، ص62(.

* وعنـــهA: »مَجَـــاُل الَرُجـــِل ِحلُمه«)عيـــون 
احلكـــم، الواســـطي: ص222(.

ــم،  ــاًم َفَتَحلـ ــْن َحِليـ ــهA: »إن مَل َتُكـ * وعنـ
ـــوَن  ـــكَّ أَن َيُك ـــوٍم إال َأوَش ـــَبَه بَق ـــن َتش ـــلَّ َم ـــُه َق فإنَّ
ِمنُهـــم« )بحـــار األنـــوار، العالمـــة املجلـــيس: ج68، 

.)405 ص

َل ِعـــَوِض احْلَِليـــِم ِمـــْن  * وعنـــهA: »إِنَّ َأوَّ
ــاَس َأْعَواُنـــُه َعـــىَل اجْلَاِهِل«)بحـــار  َخْصَلتِـــِه، َأنَّ النَـّ

األنـــوار، العالمـــة املجلـــيس: ج68، ص425(.
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عقـائــدنــا

وجوَد الِل غيُر متناٍه

ـــود  ـــرة أّن وج ـــا فك ـــرّسون لن ـــف تف ـــؤال: كي س
ـــاه؟ ـــري متن اهلل غ

اجلـــواب: إّن حمدوديـــة املوجـــود مالزمـــة 
للتلّبـــس بالعـــدم.

لنفـــرتض كتابـــًا طبـــع بحجـــم خـــاص، ثـــّم 
لننظـــر إىل كّل طـــرف مـــن أطرافـــه األربعـــة، 
فإّنـــا نـــرى أّنـــه ينتهـــي -وال شـــّك- إىل حـــّد 
ـــدوده  ـــاب، وح ـــود الكت ـــه وج ـــي إلي ـــنّي ينته مع

وحجمـــه، وال يشء وراء ذلـــك.
ـــلة  ـــا أو سلس ـــال اهلمالي ـــلة جب ـــرتض سلس ولنف
ـــدودة  ـــا حم ـــع عظمته ـــي م ـــروس فه ـــال زاك جب
ـــن  ـــاء كّل م ـــد انته ـــد بع ـــك ال نج ـــًا، ولذل أيض

ــىل  ــك داّل عـ ــام، وذلـ ــر هلـ ــلتني أيَّ أثـ السلسـ
ــدود  ــان بحـ ــلتني حمدودتـ ــن السلسـ أّن كاًل مـ

ـــة. معّين
ـــة  ـــة« أّي ـــتنتج أّن »حمدودي ـــان نس ـــذا البي ـــن ه م
ـــة أّي  ـــان«، أو حمدودي ـــث »الزم ـــن حي ـــة م حادث
جســـم مـــن حيـــث »املـــكان« هـــي أن يكـــون 
وجـــوده مشـــوبًا بالعـــدم، وأّن املحدوديـــة 

والتلّبـــس بالعـــدم متالزمـــان.
ــام  ــر واألجسـ ــع الظواهـ ــإّن مجيـ ــك فـ ولذلـ
املحـــدودة »زمانـــًا ومكانـــًا« مزجيـــة بالعـــدم، 
ويصـــّح لذلـــك أن نقـــول يف حّقهـــا بـــأّن احلادثـــة 
الفالنيـــة مل تتحّقـــق يف الزمـــان الفـــالين، أو أّن 
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ـــالين. ـــكان الف ـــد يف امل ـــالين ال يوج ـــم الف اجلس
عـــىل هـــذا األســـاس ال يمكـــن اعتبـــار ذات »اهلل« 
حمـــدودة، ألّن الزم املحدوديـــة هـــو االمتـــزاج 
ـــدم،  ـــزوج بالع ـــود املم ـــيشء املوج ـــدم، وال بالع
ـــذي  ـــوب ال ـــام الرب ـــق باملق ـــل ال يلي ـــود باط موج
ـــو  ـــام ه ـــة، ك ـــة باملائ ـــًا مائ ـــًا ثابت ـــه حق ـــب كون جي
منطـــق القـــرآن الكريـــم والعقـــل حـــول »اهلل« 
ـــه  ـــم قول ـــر احلكي ـــث ورد يف الذك ـــبحانه حي س
تعـــاىل: Pذلِـــَك بِـــَأنَّ اهللَ ُهـــَو احْلَـــقُّ َوَأنَّ مـــا 
َيْدُعـــوَن ِمـــْن ُدونِـــِه ُهـــَو اْلباطِـــُل...O )ســـورة 

احلـــج: آيـــة62(.

ــة«  ــات »ال حمدوديـ ــتدّل إلثبـ ــا أن نسـ ويمكننـ
الـــذات اإلهليـــة بدليـــل آخـــر، هـــو: »انتفـــاء 
ـــة  ـــه« ألّن للمحدودي ـــة يف ذات ـــل املحدودي عوام
ـــكان«،  ـــان وامل ـــا: »الزم ـــبابًا، منه ـــات وأس موجب
الظواهـــر  حمدوديـــة  أســـباب  مـــن  فهـــام 

ــام. واألجسـ
فاحلادثـــة التـــي تقـــع يف برهـــة خاصـــة مـــن 
ــان،  ــج بالزمـ ــا مزيـ ــام اّن وجودهـ ــان فبـ الزمـ
ـــرة يف  ـــذه الظاه ـــون ه ـــي أن ال تك ـــن الطبيع فم

األزمنـــة األُخـــرى.
ـــًا  ـــزًا ومكان ـــغل حّي ـــذي يش ـــم ال ـــام أّن اجلس ك
معينـــًا مـــن الطبيعـــي أن ال يكـــون يف مـــكان 
ـــة(. ـــى )املحدودي ـــو معن ـــذا ه ـــر، وه ـــز آخ وحي

ـــود »اهلل«  ـــون وج ـــّد أن يك ـــورة ال ب ـــذه الص يف ه
ـــن  ـــًا م ـــكان« منّزه ـــان« و »امل ـــن »الزم ـــّزه ع املن

ـــددة. ـــود املح ـــذه القي ه
ـــكان«  ـــان وامل ـــّور »الزم ـــن تص ـــث ال يمك وحي
يف شـــأنه تعـــاىل، لـــزم وصفـــه ســـبحانه 
ـــكان.  ـــان وامل ـــب الزم ـــن جان ـــة م بالالحمدودي

)منشـــور جاويـــد: ج2، ص191- 192(.

)كتـــاب الفكـــر اخلالـــد يف بيـــان العقائـــد، الشـــيخ 

بتـــرصف(. ص30  ج1،  الســـبحاين: 

قال أمري املؤمننيA: )َزْي�ُن امْلَلِك اْلَع�ْدُل(.
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الصحيحـة...! وما مثـل هـؤالء املنكرين مجيعًا عنـدي إاّل 
كـام لـو أنكـر رجـل ألوهيـة اهللQ بدعـوى أنـه ادعاهـا 
بعـض الفراعنة!(. )سلسـلة األحاديـث الصحيحـة، حممد نارص 

الديـن األلبـاين: ج4 ص43(.

ويف حديـث ملفتـي اململكة الراحل الشـيخ عبد العزيز 
بـن باز حـول املهدي املنتظر جـاء ما يل: )فأمـر املهدي أمر 
معلـوم واألحاديث فيه مسـتفيضة بـل متواتـرة متعاضدة، 
وقـد حكـى غـري واحـد مـن أهـل العلـم: تواترهـا، وهي 
متواتـرة تواتـرًا معنويـًا لكثـرة طرقها، واختـالف خمارجها 
وصحابتهـا ورواهتـا وألفاظها، فهي بحق تـدل عىل أن هذا 
الشـخص املوعـود بـه أمـره ثابـت، وخروجه حـق، وهذا 
اإلمـام من رحة اهللQ باألمـة يف آخر الزمان، خيرج فيقيم 
العـدل واحلـق، ويمنـع الظلـم واجلـور، وينرش اهلل بـه لواء 
اخلـري عـىل األمة عـدالً وهدايـًة وتوفيقـًا وإرشـادًا للناس، 
واحلـق أن مجهـور أهـل العلـم بـل هـو االتفاق عـىل ثبوت 
أمـر املهـدي، وإنـه حـق، وإنـه سـيخرج يف آخـر الزمـان، 
أمـا من شـذ عـن أهـل العلـم يف هـذا البـاب، فـال يلتفت 
sإىل كالمـه يف ذلـك، والواجـب تلقـي مـا قاله الرسـول 
بالقبـول واإليـامن بـه والتسـليم، فمتـى صـّح اخلـرب عـن 
رسـول اهلل فال جيـوز ألحد أن يعارضه برأيـه واجتهاده، بل 
جيـب التسـليم كـام قـال اهللQ: ﴿َفـالَ َوَربِّـَك الَ ُيْؤِمنُوَن 
ُمـوَك فِياَم َشـَجَر َبْينَُهـْم ُثمَّ الَ جَيِـُدوا يِف َأنُفِسـِهْم  َحتَّـى حُيَكِّ
sأخـرب وقـد  َتْسـِلياًم﴾.  َوُيَسـلُِّموا  َقَضْيـَت  ا  مِمَـّ  َحَرجـًا 
هبـذا األمر عـن الدجال وعن املهدي وعن عيسـى املسـيح 
بـن مريـم ووجـب تلقي مـا قاله بالقبـول واإليـامن بذلك، 
واحلـذر مـن تكيـم الـرأي والتقليـد األعمـى الـذي يرض 
صاحبـه وال ينفعه ال يف الدنيا وال يف اآلخـرة (.)جملة اجلامعة 
اإلسـالمية، املدينـة املنـورة: ص161- 164، العـدد الثالث، السـنة 

األوىل، ذو القعـدة 1388هـ(.

fاإلمام المهدي
وبشائر األمل

)الحلقة األولى(

قضيـة اإلمـام املهـديf وخروجه يف آخـر الزمان 
ليمـأل األرض قسـطًا وعدالً، هـي من احلقائـق اجلامعة، 
مذاهبهـم،  بمختلـف  املسـلمون  عليهـا  يتفـق  التـي 
والتـي تشـري إىل وحـدة األصـول واملنابـع املعتمـدة لدى 

املسـلمني، مـع تعـدد مدارسـهم وتوجهاهتـم.
فـال يـكاد خيلو مصـدر مـن كتـب احلديث والسـنة 
النبويـة الرشيفـة مـن ذكـر موضـوع املهـدي، وال جتـد 
مذهبـًا مـن املذاهـب اإلسـالمية إاّل وتنـاول أحـد مـن 

علامئـه وباحثيـه هـذه املسـألة باإلثبـات والتأييـد.
وإذا كان هنـاك مـن ينكر هـذه احلقيقـة أو يتنكر هلا، 
فمـرّد ذلـك إىل أسـباب أخـرى، كـام يقـول الشـيخ عبـد 
املحسـن العبـاد املـدّرس يف اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة 
املنـورة: )إن بعـض الكّتـاب يف هـذا العـرص أقـدم عـىل 
الطعـن يف األحاديـث الـواردة بغـري علـم بـل بجهـل، 
أو بالتقليـد ألحـد مل يكـن مـن أهـل العنايـة باحلديـث(. 
اجلامعـة  جملـة  املنتظـر،  املهـدي  يف  واألثـر  السـنة  أهـل  )عقيـدة 
اإلسـالمية باملدينـة املنورة، الشـيخ عبد املحسـن العبـاد: ص127 

العـدد الثالـث، السـنة األوىل 1388هــ(.

ويشـري املحـّدث األلبـاين إىل سـبب آخـر هـو: )أن 
عقيـدة املهـدي قـد اسـتغلت عـرب التاريـخ اإلسـالمي 
أو  املغرضـني،  مـن  كثـري  فادعاهـا  سـيئًا،  اسـتغالالً 
املهبولـني، وجـرت من جراء ذلـك فتن مظلمـة، كان من 
آخرهـا فتنـة )جهيـامن( السـعودي يف احلرم املكـي، فرأوا 
أن قطـع دابـر هذه الفتـن، إنام يكـون بإنكار هـذه العقيدة 

قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة الرَّْأي َتْأتي َعلى امْلُْلِك َوُتْؤِذُن ِباْلُْلِك(..

الشيخ حسن الصفار
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:fإحياء قضية اإلمام املهدي
لـه  املنتظـر   fاملهـدي اإلمـام  خـروج  موضـوع 
موقعيتـه اهلامة يف النصوص الدينية فقـد روى أحاديثه عن 
رسـول اهللs أكثـر من سـتة وعرشيـن صحابيـًا، وخّرج 
تلـك األحاديـث مجاعـة كثـريون مـن األئمـة يف الصحاح 
والسـنن واملعاجـم واملسـانيد وغريهـا يزيدون عـىل ثامنية 
وثالثـني عاملـًا وحمّدثـًا، كام أفـرد عدد مـن العلـامء ينوفون 
عـىل العـرشة كتبـًا ومصنفـات خاصـة حـول املوضـوع، 
وهـذا كلـه ضمـن مذاهب أهـل السـنة واجلامعة، حسـبام 
ذكره الشـيخ عبد املحسـن العبـاد يف بحثه يف جملـة اجلامعة 
اإلسـالمية باملدينة املنـورة، ويف إطار مذهب الشـيعة هناك 
أضعـاف مضاعفة من اجلهـود التي تصب يف هـذا االجتاه.

وذلـك يـدل عىل أمهيـة القضية يف الفكر اإلسـالمي، 
فالبـد وأن تطرح يف أوسـاط األمة بمسـتوى يتناسـب مع 
أمهيتهـا الدينيـة، لتكـون حـارضة يف أذهـان اجليل املسـلم 
املعـارص، وغـري حمصـورة يف نطـاق أهل العلـم واحلديث، 

أو مصبوغـة بصبغـة مذهب معـني فقط.
 Dفمـن املالحـظ أن أتبـاع مذهـب أهـل البيـت
يتميـزون بإحيـاء هذه القضيـة واالحتفاء هبا عىل املسـتوى 
الشـعبي، بينـام هـي شـبه مغيبـة يف أوسـاط بقيـة مجاهـري 
يتصورهـا قضيـة خاصـة  أن  كاد بعضهـم  األمـة، حتـى 
بمذهـب الشـيعة، يف حـال أهنـا حمـل إمجـاع ووفـاق بـني 

مجيـع املذاهـب اإلسـالمية.
وليـس مطلوبًا أن يتوافق أسـلوب اإلحيـاء واالهتامم 
هبـذه القضيـة بـني املذاهـب، فلـكل طريقتـه التـي يراهـا 
لكـن  االجتامعيـة،  وظروفـه  الرشعيـة  ملرئياتـه  مناسـبة 
املطلوب هو حضـور هذه القضية وطرحهـا علميًا وفكريًا 

وإعالميـًا يف أوسـاط مجاهـري األمـة بمختلـف مذاهبها.
وألهنـا قضيـة متفـق عليهـا يف أصلهـا فإن انتشـارها 

يؤكـد حالـة التوافـق واالشـرتاك بغض النظر عـن اختالف 
التفاصيـل واجلزئيات، كاالختالف يف أنه من نسـل احلسـن 
كام يقول بعض علامء السـنة؟ أو من نسـل احلسـني كام جيمع 
علـامء الشـيعة وبعـض أهـل السـنة؟ وكذلـك االختـالف 
يف اسـم أبيـه هـل هـو احلسـن أو عبـد اهلل؟ واالختـالف يف 

والدتـه هل ولـد أم يولـد يف آخـر الزمان؟
إن االختـالف حول بعض التفاصيـل موجود بني علامء 
املسـلمني يف أغلـب القضايا الدينية بـدءًا من صفـات اخلالق 
جـال وعـال إىل أحـكام الصـالة والوضـوء، وال يـرض ذلـك 
مـع االتفـاق عىل أصـل املوضوع، وعسـى أن تتوفـر األجواء 
املناسـبة حلـوارات علمية موضوعيـة معمقة بني علـامء األمة 

حـول مـوارد االختـالف يف الفكر والفقه اإلسـالمي.
 fوهنـاك داع مهـم إلحيـاء قضيـة اإلمـام املهـدي
يف أوسـاط األمـة وخاصـة يف هـذا العـرص ملـا توفـره هـذه 
القضيـة مـن زخـم روحـي، يف نفـوس املسـلمني، حيـث 
تلهمهـم األمـل وتشـيع يف قلوهبـم الثقة بالنـرص، وتفزهم 
للتطلـع السـتعادة جمـد اإلسـالم وقيـام حضارتـه العامليـة، 
حيـث تؤكـد األحاديـث املتواتـرة ذلـك، كقولـه: ال تقـوم 
السـاعة حتى متـأل األرض ظلاًم وجـورًا وعدوانـًا، ثم خيرج 
رجـل من عـرتيت، أو من أهـل بيتـي يملؤها قسـطًا وعدالً، 
كـام ملئـت ظلـاًم وعدوانـًا أخرجـه أحـد )36/3( وابـن 
حبـان )1880( واحلاكـم )557/4(، وأبـو نعيـم يف احللية 
)101/3( وقـال احلاكـم: )صحيح عىل رشط الشـيخني(. 
ووافقـه الذهبـي، وهـو كام قـاال، وأشـار إىل تصحيحـه أبو 
نعيـم. )سلسـلة األحاديـث الصحيحة، حممـد نارص الديـن األلباين: 

ص39(. ج4، 

ونكمـل مـا تبقى مـن حديثنا يف العـدد القادم إن شـاء 
تعاىل. اهلل 

ْنيا ُتْرديَك(. ْنيا ُيْنجيَك َوَرْغَبُتَك ِف الدُّ قال أمري املؤمننيA: )ُزْهُدَك ِف الدُّ
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بناء مدينة بغداد: 
لعنة  الدوانيقي)عليه  املنصور  بنى  سنة)146هـ(  اآلخر  ربيع  شهر  من  السادس  يف 
اهلل( مدينة بغداد، وأمر بوضع السادات من سالسة فاطمةB يف أعمدهتا وجدراهنا 

وتبنى عليهم وهم أحياء. 
:vوفاة رئيس الحدثني الشيخ الصدوق

يف السابع من شهر ربيع الثاين تويف رئيس املحدثني الشيخ الصدوق حممد بن عل بن 
بابويه القمي سنة 381هــ، ودفن يف إيران، له آثار كثرية منها )من ال حيرضه الفقيه( 

أحد الكتب الفقهية األربعة، وإكامل الدين، وعلل الرشائع وغريها.
fوكانت والدته يف بداية تويّل احلسني بن َروح النَّوبختي الّسفري الّثالث لإلمام املهدي 
نيابته اخلاّصة يف ُقم يف حوايل سنة 306 للهجرة، وكان ذلك بدعاء اإلمامA، وكان 
دوق َيفتخر بذلك ويقول: )أنا ُولدُت بدعوة صاحب األمرf(. وَيروي  الّشيخ الصَّ
هو عن حمّمد بن عّل األسود، أّنه قال: )سألني عّل بن احلسني بن موسى بن بابويه 
)والد الشيخ الّصدوق(E بعد موت حمّمد بن عثامن العمري E ]الّسفري الّثاين 
صاحب  موالنا  يسأل  أن  الّروحي  القاسم  أبا  أسأل  أن  الصغرى[،  الغيبة  زمن  يف 
ذلك،  فُأهني  فسألُته  قال:  ذكرًا.  ولدًا  يرزقه  أن  وجّل  عّز  اهلل  يدعو  أن   Aالزمان
فأخربين بعد ذلك بثالثة أّيام أّنه قد دعا لعّل بن احلسني، وأّنه سيولد له ولٌد مبارك 

َينفع ]اهلل[ به( )كامل الدين، الشيخ الصدوق: ص502(.
 :Aولدة المام السن العسكري

.Aيف الثامن من ربيع اآلخر سنة232هـ، ولد باملدينة أبو حممد احلسن العسكري
يكنىA بأب حممد، ويلقب: باهلادي، والرساج، والعسكري، وكانA وأبوه عل 

ابن حممد وجده حممد بن علA كل واحد منهم يعرف يف زمانه بابن الرضا. 
تسمى  وكانت  رأى  من  رس  يف  حملة  يف   Aأبيه مع  أقام  ألنه  العسكري  وسمي 
العسكر، وكان املتوكل أشخص أباه اإلمام أب احلسنA من املدينة إىل رس من رأى 

فأقام هبا حتى مىض شهيدا.
أمه أم ولد يقال هلا: ُحدْيث أو حديثة، وقيل سوسن، وقيل سليل، ويقال هلا اجلّدة، 

وكانت يف غاية الصالح والورع والتقوى، وكانت من العارفات الصاحلات.

ناِن(.. قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اللِّساِن َتْأتي َعلى اإْلِْنساِن(. قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اللِّساِن َأَشدُّ ِمْن َحدِّ السِّ
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أم أب حممدA عىل  »ملا أدخلت سليل  قال:  أنه   Aالعامل الوصية: وروي عن  إثبات  املسعودي يف  قال 
أب احلسنA، قال: سليل مسلولة من اآلفات والعاهات واألرجاس واألنجاس، ثم قال هلا: سيهب اهلل 

حجته عىل خلقه يمأل األرض عدالً كام ملئت جورًا«)إثبات الوصية: ص233(.
وحلت أمه به باملدينة وولدته هبا، يف سنة اثنى وثالثني ومائتني للهجرة وعمر أب احلسن اهلاديA يف ذلك 
الوقت عرشون سنة وشخص بشخوصه إىل العراق يف سنة ست وثالثني ومائتني وله ثالث سنني وشهورًا.

وفاة الشاعر الكبري السيد حيدر اليل:
الثاين سنة 1304 هــ توىف الشاعر الكبري السيد حيدر احلل بن سليامن، والذي  التاسع من شهر ربيع  يف 

.Aينتهي نسبه إىل زيد الشهيد ابن اإلمام عل بن احلسني بن عل بن أب طالب
ُولد السيد حيدر احلل باحللة يف العراق ما بني سنة )1240-1246هـ(

ونشأ يف حجر عمه السيد مهدي، شهاًم، أديبًا، وقورًا، تقيًا، عليه سامت العلامء األبرار، فاق شعراء عرصه يف 
.Aرثاء اإلمام احلسني

وهو صاحب القصيدة العينية التي مطلعها: 
اهلل يا حامي الرشيعة               أتقر وهي كذا مروعة

فرض صالة الرض والسفر: 
يف الثاين عرش من ربيع اآلخر يف السنة األوىل من اهلجرة، فرضت صالة احلرض والسفر عىل املسلمني َوَبلَّغهم 

هبا رسول اهللs بأمر من اهلل عز وجل.
استشهاد الصحاب اجلليل حجر بن عدي الكندي:

يف الثالث عرش من شهر ربيع اآلخر سنة 51هـ استشهد الصحاب اجلليل حجر بن عدي الكندي، املعروف 
)بحجر اخلري(. 

كنيته: أبو عبد الرحن، وهو من خواص أمري املؤمنني علA وحواريه.
وقد قام معاوية بن أب سفيان بقتل املحتجني من الشيعة بام فيهم حجر بن عدي، فبعد شهادة اإلمام احلسن 
بن علA قام معاوية بن أب سفيان بتشنج األوضاع ضد الشيعة خاصة الشيعة يف الكوفة وقتل بعض 

الشخصيات الشيعية. ودفن يف دمشق يف مرج عذراء، وقربه معروف هناك.
وهناك مناسبات كثرية ومهمة قد تم ذكرها يف السنني السابقة لشهر ربيع اآلخر فمن أراد االطالع فلرياجع.

ناِن(.. قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اللِّساِن َتْأتي َعلى اإْلِْنساِن(. قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اللِّساِن َأَشدُّ ِمْن َحدِّ السِّ



رجال حول اإلمام

العدد )95( لشهر ربيع اآلخر سنة 1443هـ24

ُذوَرٌة(.  قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلعاِقِل َمْ

اسمه ونسبه:
ــليم -أو  ــن س ــى ب ــن حيي ــم ب  إبراهي
ســليامن-، مــوىل بنــي عبــد اهلل بــن َغَطفان.

 ُيكنّــى بـــ) أب حييــى (، كــام يف رجــال 
النجــايش، كان أبــوه أبــو البــالد مقرئــًا 

نحويــًا. )رجــال النجــايش: ص22(.
مكانته:

-كان حمّدثــًا، فقيهــًا، قارئــًا، أديبــًا، 
األئمــة  علــم  نمــري  مــن  انتهــل  ثقــة، 
ــث  ــاD، حي ــم والرض ــادق والكاظ الص

ــى عنهــم العلــوم  ُعــدَّ مــن أصحاهبــم، وتلقَّ
واحلديــث والفقــه.

جليــل  رفيعــة،  منزلــة  ذا  وكان   -
الشــعر،  يــروي  رضيــرًا  وكان  الشــأن، 
ــيس  ــَف نف ــا هَل ــرزدق: )ي ــول الف ــه يق ول
عــىل عينيــك مــن رجــل( )رجــال النجــايش: 

.)22 ص

 Aوأرســل لــه اإلمــام الرضــا -
ــا  ــه، نقله ــى علي ــا وأثن ــه فيه ــالة مدح رس
منــه:  قالAابتــداًء  حيــث  الكــيش، 

إبـــراهيـــم
ــاد  ــي البـ ــن أبـ ابـ

السلــــــمي



25

 )66( يف  هــذا  إبراهيــم  وقــع  وقــد 
األربعــة. الكتــب  مــن  مــوردًا 

عــن حييــى بــن إبراهيــم بــن أب البــالد 
ــن أب  ــده، ع ــن ج ــه، ع ــن أبي ــلمي، ع الس
عبــد اهللA قــال: »لــو علــم اهلل شــيئًا 
أدنــى مــن أف لنهــى عنــه وهــو مــن أدنــى 
ــل  ــر الرج ــوق أن ينظ ــن العق ــوق، وم العق
إليهام«)الــكايف،  النظــر  فيحــد  والديــه  إىل 

الشــيخ الكلينــي: ج2، ص349(.

وفاته:
مل نظفــر بتاريــخ وفاتــه، إاّل أّنــه كان 

ــنة ) 183 هـــ (. ــًا س حي

قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلاِهِل َمْعُذوَرٌة(. 

ــون«  ــا تبُّ ــىل م ــالد ع ــن أب الب ــم ب »إبراهي
ــي: ج1،  ــيد اخلوئ ــث، الس ــال احلدي ــم رج )معج

.)173 ص

روايته للحديث: 
ــث  ــه، حي ــىل وثاقت ــق ع ــويف متَّف ــو ك ه
وثّقــه كل مــن ترجــم لــه، روى عــن كل مــن 
اإلمــام الصــادق، واإلمــام الكاظــم، واإلمــام 
ــن  ــوادD، إذ كان م ــام اجل ــا، واإلم الرض

ــن. ري املعمَّ
وروى إبراهيــم عــن أبيــه أب البالد، وأب 
ــد،  ــد احلمي ــن عب ــم ب ــي، وإبراهي ــالل املك ب
وإســامعيل بــن حممــد بــن عــل بــن احلســني، 
ــني،  ــن أع ــار، وزرارة ب ــن املخت ــني ب واحلس
ــعد  ــرييف، وس ــدير الص ام، وس ــحَّ ــد الش وزي
األســكاف، وعبــد الســالم بــن عبــد الرحــن 
ــن  ــر ب ــرية، وعم ــن املغ ــل ب ــم، وع ــن نعي ب
يزيــد، ومعاويــة بــن عــامر الدهنــي، والوليــد 

ــن الصبيــح، وآخريــن. ب
احلســن  بــن  حممــد  عنــه:  روى  كــام 
حمبــوب،  وابــن  حييــى،  وابنــه  الصّفــار، 
ــعيد،  ــن س ــني ب ــد، واحلس ــن حمم ــر ب وجعف
ــامعيل،  ــن إس ــد ب ــباط، وحمم ــن أس ــل ب وع
اخلطــاب،  أب  بــن  احلســني  بــن  وحممــد 
ــم،  ــن القاس ــى ب ــهل، وموس ــن س ــد اب وحمم

وحييــى بــن املبــارك، وآخــرون.



جمتـمعـنـــا

العدد )95( لشهر ربيع اآلخر سنة 1443هـ26

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ناَيِة(.  قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلعاِلِ َكبرَيُة اْلِ

األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
واجبــان عباديــان عــىل كل مؤمــن ومؤمنــة 
متــى مــا توفــرت رشوطهــام، قــال اهلل 
ــوَن إىَِل  ــٌة َيْدُع ــْم ُأمَّ ــْن ِمنُْك ــاىل: Pَوْلَتُك تع
ــْن  ــْوَن َع ــُروِف َوَينَْه ــُروَن بِامْلَْع ــرْيِ َوَيْأُم اخْلَ
امْلُنَْكــِر َوُأْوَلِئــَك ُهــْم امْلُْفِلُحــوَنO )ســورة آل 

ــة 104(. ــران: آي عم

Pَوامْلُْؤِمنُــوَن  وجــّل:  عــّز  وقــال 
َوامْلُْؤِمنـَـاُت َبْعُضُهــْم َأْولَِيــاُء َبْعــٍض َيْأُمــُروَن 
بِامْلَْعــُروِف َوَينَْهــْوَن َعــْن امْلُنَكِرO)ســورة 

التوبــة: آيــة 71(.

وروي عــن  النبــي اآلكــرم s: »ال 
ــُرْوِف  ــُرْوا بِامَلْع ــا َأَم ــرْيٍ َم ــْي بَِخ تِ ــَزاُل ُأمَّ َت
 ، ــرِبِّ ــىَل ال ــوا َع ــِر َوَتَعاَوُن ــِن امُلنَْك ــْوا َع َوهَنَ

ِمنُْهــُم  ُنِزَعــْت  ذلِــَك  َيْفَعُلــْوا  مَلْ  َفــإَِذا 
ــٍض،  ــىَل َبْع ــْم َع ــلَِّط َبْعُضُه َكاِت وُس ــرَبَ ال
يِفْ  َوال  األَْرِض  يِفْ  َنــارِصٌ  هَلُــْم  َيُكــْن  َومَلْ 
ــاَمِء« )وســائل الشــيعة احلــر العامــل: ج16،  السَّ

 .)123 ص

ــن أب  ــة، ع ــن صدق ــعدة ب ــن مس وع
 :sالنبــي قــال  قــال:   Aاهلل عبــد 
»َكيــَف بُِكــم إذا َفَســَدت نِســاؤُكم، وَفَســَق 
ــوا  ــروِف ومَل َتنَه ــروا بِامَلع ــباُبُكم، ومَل َتأُم َش
ــك  ــون ذل ــه: ويك ــل ل ــِر؟!  فقي ــِن امُلنَك َع
يارســول اهلل ؟ فقــال: َنعــم ورَشٌ ِمــْن َذلَِك، 
َكيــَف بُِكــم إذا أَمرُتــم بِامُلنَكــِر وهَنَيُتــم 
ــول اهلل  ــه: يارس ــل ل ــروِف؟! فقي ــِن امَلع َع
ويكــون ذلــك ؟ قــال: َنعــم ورشٌّ ِمــْن 
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ــروَف  ــُم امَلع ــم إذا َرأيُت ــَف بُِك ــَك، َكي َذلِ
ُمنَكــرًا وامُلنَكــَر َمعروفــًا؟!« )الــكايف الشــيخ 

ص59(. ج5،  الكلينــي: 

أكثــر  يتأكــدان  الواجبــان  وهــذان 
ــر  ــل املنك ــروف أو فاع ــارك املع إذا كان ت
بــني  جتــد  فقــد  أهلــك،  مــن  واحــدًا 
ــات  ــض الواجب ــامح ببع ــن يتس ــك م أهل
أو يتهــاون، قــد جتــد فيهــم مــن ال يتوضــأ 
ــكل  ــم بالش ــح، وال يتيم ــكل الصحي بالش
اجلنابــة  يغتســل غســل  الصحيــح، وال 
بالشــكل الصحيــح، وال يطهــر جســده 
ــرأ  ــح، وال يق ــكل الصحي ــه بالش ومالبس
الســورتني واألذكار الواجبــة يف الصــالة 
ــس مالــه وال  بالشــكل الصحيــح، وال خيمِّ
يزكيــه ومالــه متعلــق للخمــس أو الــزكاة.
قــد جتــد يف أهلــك ـ مثــاًل ـ َمــن 
يــامرس  املحرمــات،  بعــض  يرتكــب 
ــامر،  ــب الق ــاًل، أويلع ــة مث ــادة الرسي الع
ــر،  ــرشب اخلم ــاء، أوي ــتمع إىل الغن أويس
ــاس  ــوال الن ــأكل أم ــة، أو ي ــأكل امليت أوي

أويــرسق.  ، يغــشَّ أو  بالباطــل، 
قــد جتــد يف النســاء مــن أهلــك مــن ال 
تتحجــب، وال تغطــي شــعرها، وقــد جتــد 
ــر  ــة األظاف ــر صبغ ــل أث ــن ال تزي ــن م فيه
عــن أظافرهــا عندمــا تتوضــأ أو تغتســل.

قــد جتــد فيهــن مــن تتعطــر لغــري 

زوجهــا مــن الرجــال، ومــن ال تســرت 
شــعرها وجســدها عــن أنظــار أبــن عمهــا 
أو أبــن عمتهــا، أو أبــن خاهلــا، أو أبــن 
خالتهــا، أو أخــي زوجهــا، أو صديقــه، 
ــد  ــت واح ــا يف بي ــش معه ــه يعي ــة أّن بحج
فهــو كأخيهــا، أو غــري ذلــك مــن األعــذار 

ــرى. ــة األُخ الواهي
قــد جتــد يف أهلــك مــن يكــذب، 
ويغتــاب، ويعتــدي عــىل اآلخريــن، ويبــذر 
ــم،  ــىل ظلمه ــني ع ــني الظامل ــه، ويع أموال
ويــؤذي جــاره، قــد جتــد.. وجتــد.. وجتــد. 
فأمــر  ذلــك  مــن  شــيئًا  وجــدت  إذا 
ــًا  ــر، مبتدئ ــن املنك ــى ع ــروف، واهن باملع
باملرتبتــني األوىل والثانيــة: إظهــار الكراهــة 
واإلنــكار باللســان، منتقــاًل إذا مل ينفــع 
ــتحصال  ــد اس ــة بع ــة الثالث ــك إىل املرتب ذل
اإلذن مــن احلاكــم الرشعــي، وهــي اختــاذ 
ــن  ــا م ــًا فيه ــة متدرج ــراءات العملي اإلج
جاهــاًل  كان  وإذا  األشــد.  إىل  األخــفِّ 
ــه  ــك تعليم ــب علي ــي وج ــم الرشع باحلك

ــه. ــزام ب ــىل االلت ــه ع ــم وحث احلك
وللكالم تتمة إن شاء اهلل تعاىل. 

قال أمري املؤمننيA: )َزلَُّة اْلَق�َدِم ُت�ْدم�ي(. 
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قال أمري املؤمننيA: )ُزْهُد الرَُّجِل فيما َيْفنى َعلى َقْدِر َيقينه فيما َيْبقى(. قال أمري املؤمننيA: )َزلَّ�ُة اللِّساِن ُت�ْردي(. 

هبا اخلطر بظهور موسىA، وكذلك من 
أجل أن يرفع من معنويات أصحابه واملأل 
ولفت  موسى  معاجز  توجيه  يف  حوله  من 
إِنَّ  َحْوَلُه  لِْلَمإٍل  Pَقاَل  فقد  عنها،  نظرهم 

َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌمO)سورة الشعراء: آية 34(.
اهتام فرعون لوسى باجلنون: 

جمنونًا  يدعوه  كان  الذي  اإلنسان  ذلك 
عنه  يعرب  اآلن  هو  وإذا  آنفة،  حلظات  إىل 
اجلبابرة  طريقة  هي  وهكذا  بالعليم، 
جملس  يف  كلامهتم  تتبدل  حيث  وأسلوهبم، 
التشبث بأي  واحد عّدة مّرات، وحياولون 

يشٍء للوصول إىل هدفهم.
موسى  اهتام  أن  يعتقد  فرعون  وكان 
عند  قبوالً  وأكثر  به  ألصق  بالسحر 
عرص  كان  العرص  ذلك  ألّن  السامعني؛ 
معاجزه   Aموسى أظهر  فإذا  السحر، 

فمن اليسري توجيهها بالسحر. 

إعجاز آخر: 
اهلل نبي  قصة  حول  الكالم  زال   ما 
 Aالنبي موسى موسىA حيث أظهر 
إعجازًا آخر، حينام أدخل يده يف جيبه )أعىل 
منرية:  بيضاء  هي  فإذا  وأخرجها  الثوب( 
 .Oلِلنَّاظِِريَن َبْيَضاُء  ِهَي  َفإَِذا  َيَدُه  Pَوَنَزَع 

)سورة األعراف: آية108(.  

املعجزتني  هاتني  إن  احلقيقة  يف 
اخلوف،  مظهر  كانت  إحدامها  الكبريتني، 
تناسب  فاألُوىل  األمل،  مظهر  واآلُخرى 
واألُوىل  للبشارة.  والّثانية  اإلنذار،  مقام 
تبنّي عذاب اهلل، واألُخرى نوٌر وآية رحة؛ 
مع  منسجمًة  تكون  أن  ينبغي  املعجزة  ألّن 

.Aدعوة النّبي
املشهد  هلذا  اضطرب  فرعون  أن  غري 
ولكي  عميقة،  وحشة  يف  وغرق  املهول 
أحدق  التي  الشيطانية  قدرته  عىل  حيافظ 
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َحَرُة  السَّ Pَفُجِمَع  املحدد  املوعد  وكان  عنهم، 
ملِِيَقاِت َيْوٍم َمْعُلوٍمO )سورة الشعراء: آية38(. 

احلضور يف هذا املشهد: Pَوِقيَل لِلنَّاِس َهْل 
وهذا  آية39(.  الشعراء:  جُمَْتِمُعوَنO)سورة  َأْنُتْم 
ِقَبِل فرعون  التعبري يدّل عىل أّن املأمورين من 
بذلوا قصارى جهودهم يف هذا الصدد، وكانوا 
احلضور  عىل  الناس  أجربوا  لو  أهّنم  يعلمون 
يكره  اإلنسان  ألّن  سلبّيًا؛  الفعل  رّد  لكان 
اإلجبار ويعرض عنه بالفطرة لذلك قالوا: هل 

ترغبون يف احلضور؟ وهل أنتم جمتمعون؟.
احلضور  هذا  اهلدف من  إن  للناس:  وقيل 
واإلجتامع هو أّن السحرة إذا انترصوا فمعنى 
اتباعهم: علينا  وينبغي  اآلهلة  انتصار   ذلك 
 Oاْلَغالِبنَِي ُهْم  َكاُنوا  إِْن  َحَرَة  السَّ َنتَّبُِع  نَا  Pَلَعلَّ
)سورة الشعراء: آية40(. فالبّد من هتييج الساحة 

للمساعدة يف هزيمة عدو اآلهلة إىل األبد.
البال؛  مضطرب  قلقًا  فرعون  وكان 
ألن  مستعّدًا  وكان  مسدود،  طريق  يف  ألّنه 
لذلك  اإلمتيازات،  أقىص  السحرة  يمنح 
إِذًا  َوإِنَُّكْم  َنَعْم  وPَقاَل  بالرضا  أجاهبم  فقد 
إن  أي  آية42(؛   الشعراء:  بنَِيO)سورة  امْلَُقرَّ مَلِْن 
فرعون قال هلم: ما الذي تريدون وتبتغون؟! 

املال أم اجلاه، فكالمها تت يدّي. 

قال أمري املؤمننيA: )ُزْهُد الرَُّجِل فيما َيْفنى َعلى َقْدِر َيقينه فيما َيْبقى(. قال أمري املؤمننيA: )َزلَّ�ُة اللِّساِن ُت�ْردي(. 

حفيظتهم  وُيثرَي  املأل  يعّبىء  أن  أجل  ومن 
ضد موسىA، قال هلم: Pُيِريُد َأْن خُيِْرَجُكْم 
َتْأُمُروَنO)سورة  َفاَمَذا  بِِسْحِرِه  َأْرِضُكْم  ِمْن 

الشعراء: آية35(. 

والغريب يف األمر أن فرعون الذي قال هذا 
الكالم هو الذي كان يقول من قبل: Pَأَلْيَس يِل 

... O)سورة الزخرف: آية51(.  ُمْلُك ِمرْصَ
ينسى  متزعزعًا  عرشه  يرى  حيث  واآلن 
ملَك  ويعّدها  األرض،  هلذه  املطلقة  مالكيته 
الناس فيقول هلم: أرضكم يف خطر، إن موسى 
يف  ففكروا  أرضكم،  من  خيرجكم  أن  يريد 
مستعدًا  قبل ساعة  يكن  مل  هذا  فرعون  حيلة. 
أّما  منازع،  بال  اآلمر  كان  ألحد،  يصغي  ألن 
حوله: ملن  يقول  شديد  حرج  يف  فهو   اآلن 

Pَماَذا َتْأُمُروَنO)سورة الشعراء: آية35(.
إهّنا استشارة عاجزة ومن موقف الضعف 

فحسب!
من  املأل  التفت  بينهم  فيام  املشاورة  وبعد 
قوم فرعون إليه و Pَقاُلوا َأْرِجِه َوَأَخاُه َواْبَعْث 
آية36(؛  الشعراء:  يَنO)سورة  َحارِشِ امْلََداِئِن  يِف 
املناطق  مجيع  إىل  رسلك  وابعث  أمهلهام  أي 
َعِليٍمO)سورة  اٍر  َسحَّ بُِكلِّ  Pَيْأُتوَك  واألمصار 

الشعراء: آية37(. 

اجتامع السحرة من كّل مكاٍن:
أصحاب  اقرتاح  بحسب  املأمورون  ترك 
فرعون إىل مدن مرص جلمع السحرة والبحث 
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قال أمري املؤمننيA: )زاُد امْلُْؤِمِن ِإىل ااْلِخَرِة اْلَوَرُع َوالتُّقى(.

حيكــى أّنــه عاشــت يف أحــد 
وســط  يف  مجيلــة  وردة  األيــام 
وكانــت  قاحلــة،  صحــراء 
كثــرًيا  بنفســها  فخــورة  الــوردة 
أمــرًا  لكــّن  بجامهلــا،  ومغــرّتة 
أال وهــو  يزعجهــا،  كان  وحيــدًا 
وجــود صّبــارة قبيحــة بجانبهــا، 
الــوردة  كانــت  يــوٍم  كّل  ففــي 
ــا  ــا بقبحه ــارة وتعايره ــتم الصّب تش
وبشــاعة مظهرهــا، يف حــني مل تنبس 
وكانــت  شــفة،  ببنــت  الصبــارة 
تلتــزم الصمــت واهلــدوء، حاولــت 
النباتــات األخــرى تقديــم النصــح 
صواهبــا  إىل  وإعادهتــا  للــوردة 
لكــن بــال جــدوى، وهكــذا حتــى 
ــرارة  ــتّدت احل ــف واش ــّل الصي ح

ــل  ــوردة تذب ــدأت ال ــاف، فب واجلف
ــا  ــدت ألواهن ــا وفق ــت أوراقه وجّف
ــوردة  ــرت ال ــرضة، نظ ــة الن الزاهي
ورأت  الصّبــارة،  جارهتــا  إىل 
ــدّس  ــا وي ــو منه ــرًا يدن ــا طائ حينه
ــن  ــًا م ــرشب بعض ــا لي ــاره فيه منق
ــم  ــىل الرغ ــا، وع ــّزن فيه ــاء املخ امل
مــن خجلهــا الشــديد مــن نفســها، 
الصبــارة  مــن  الــوردة  طلبــت 
أن تعطيهــا بعــض املــاء لــرتوي 
يف  الصّبــارة  فوافقــت  عطشــها، 
احلــال، وســاعدت جارهتــا عــىل 
الصمــود والنجــاة يف هــذا احلــّر 

الشــديدين.  واجلفــاف 

الوردة املغرورة

العربة الستفادة من القصة:
إّيـاك واحلكـم عـىل اآلخريـن مـن مظهرهـم، فأنت ال تـدري متى قـد تتاج 

  . هِنم لعو
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