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ال خيتلف إحياء ذكرى والدات األئمة عن 
إحياء ذكرى وفياهتم، فكالمها يدخل يف عنوان إحياء 
ٍد األَزِديِّ  أمر أهل البيت، ورد عن َبكر بِن ُمَمَّ
يومًا:  له  قال   أنه  الصادق اإِلماِم  َعِن 
ُجِعلُت  ُقلُت:   : األَزِديُّ قال  ثوَن؟  وَتَتَحدَّ )َتِلسوَن 
َفَأحيوا  ُاِحبُّها  امَلجالَِس  تِلَك  إنَّ  قاَل:  َنَعم.  فِداَك، 
َعينَيِه  َفَخَرَج ِمن  ِعنَدُه  ُذِكرنا  َذَكَرنا أو  ُه َمن  إنَّ أمَرنا، 
َلُه ُذنوَبُه وَلو كاَنت أكَثَر  باِب َغَفَر اهللُ  ِمثُل َجناِح الذُّ

ِمن َزَبِد الَبحِر( كامل الزيارات: 104.
منصوصة  جاءت  فقد  األمر  إحياء  طريقة  أما 
الصلت  أيب  عن  جاء  ما  منها  املباركة  األحاديث  يف 
بن  عيل  احلسن  أبا  اإلمام  )سمعت  قال:  اهلروي 
َعْبدًا  اهللُّ  َرِحَم  أمرنا،  »أحيوا  يقول:  الرضا  موسى 
ُيْيا  بن رسول اهلل وكيف  يا  قلت:  أْمَرَنا«،  أْحَيا 
ُمَها النَّاَس؛ َفإِنَّ  ُم ُعُلوَمنَا َو ُيَعلِّ أمُركم؟ قال: »أن َيَتَعلَّ
َبُعوَنا«( بحار األنوار،  النَّاَس َلْو َعِلُموا َمَاِسَن َكاَلِمنَا اَلتَّ

ج2، ص30.

ألحياء  األكمل  والفرد  األظهر  املثل  هو  هذا 
ضّيقة  حدودًا  نضَع  أْن  نريد  ال  ونحن   ،أمرهم
املؤمنون بضوابط  يتقّيد  املناسبات، بحيث  ملثل هذه 

لكن  والبهجة،  بالفرح  شعورهم  عىل  تؤثر  صعبة، 
يف   البيت أهل  من  قريبًا  املؤمُن  يكون  أن  نريد 
بالطاعة  أحزاهنم،  يف  منهم  قريب  هو  كام  أفراحهم 
واخلاصة  العامة  اآلداب  ومراعات  وااللتزام 

باملناسبات الدينية.
لوالدات  بالفرح  الشعور  ترمجة  يف  املبالغة  أما 
وأفراح املعصومني قد خيرج املناسبة عن البعد 
يتناسب  ال  بام  اقرتاهنا  إىل  شعور  بال  ويقود  الديني 
الراقصة  البيت، كاحلركات شبه  مع ثقافة أهل 
الفتيان، واالختالط واستعامل بعض أجهزة  لبعض 

حتسني الصوت املؤّدي غالبًا إىل الطرب.
ينبغي لألخوة املؤمنني عند إحياء مناسبات  لذا 
إحراز  املباركة  والداهتم  خصوصًا   ،األئّمة
إقامة  وآلّيات  املناسبة  فعالّيات  عن   رضاهم
للمقامات  هتكًا  ُتَعدُّ  التي  املوارد  لتجنّب  الشعرية، 
املقّدسة، فقد روي عن اإلمام الصادق: »ُكوُنوا 
َواَل  النَّاِس  إىَِل  َحبُِّبوَنا  َشْينًا،  َلنَا  َتُكوُنوا  َواَل  َزْينًا،  َلنَا 
ٍة، َواْدَفُعوا َعنَّا ُكلَّ  وا إَِلْينَا ُكلَّ َمَودَّ ُضوَنا إَِلْيِهْم، جرُّ ُتَبغِّ

« األمايل، للشيخ الصدوق: 4٨4. َشٍّ

ُكوُنوا َلنَا َزْينًا

قضية ورأي
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كيف نخاطب موالنا صاحب الزمان يف يوم والدته املباركة؟
هل هو يوم عيد فنفرح؟ أم هو يوم فراق فنحزن؟ أم هو يوم انتظار فنصرب؟ هو يوم عيد وفرح، 

ويوم فراق وحزن، وانتظار وصرب.
هو جممع كّل املشاعر واحلاالت كام قال الشاعر:

حــــّدْث ويوُمـك للـــربّية شـــاهٌد        أفأنـــت عيــٌد للهـــدى أْم مأتــــُم
عيـــٌد يئـنُّ مـن اجلــــراح ومــــأتٌم         فيـــــه الضحـــايا والثـواكل تبسـُم
عيــــٌد تضـــّرج بالدمــــاء ومـــأتٌم           بعلــــاه زغـــردْت الضــبا واألسهُم

مـوالي عفـَوك إن شـطْطت فـام عسـى         يشــــكو اليـــــك الشــــاعر املتـأّلُ
أْم  ها  َغرْيِ َاْو  َابَِرْضوى  َثرى،  َاْو  ُتِقلَُّك  َاْرض  َايُّ  َبْل  النَّوى،  بَِك  ْت  اْسَتَقرَّ َأْيَن  ِشْعري  )َلْيَت 
ذي ُطوى، َعزيٌز َعيَلَّ َاْن َاَرى اخْلَْلَق َوال ُترى َوال أْسَمُع َلَك َحسيسًا َوال َنْجوى، َعزيٌز َعيَلَّ أْن 
خَيُْل ِمنّا،  َيناُلَك ِمنّي َضجيٌج َوال َشْكوى، بِنَْفيس أْنَت ِمْن ُمَغيٍَّب َلْ  حُتيَط بَِك ُدوِنَ اْلَبْلوى َوال 
بِنَْفيس َاْنَت ِمْن ناِزٍح ما َنَزَح َعنّا، بِنَْفيس َاْنَت ُاْمنِيَُّة شاِئٍق َيَتَمنّى، ِمْن ُمْؤِمن َوُمْؤِمنٍَة َذَكرا َفَحنّا، 
بِنَْفيس َاْنَت ِمْن َعقيِد ِعزٍّ ال ُيسامى، بِنَْفيس َاْنَت ِمْن أثيِل جَمٍْد ال ُيارى، بِنَْفيس َاْنَت ِمْن تاِلِد نَِعٍم 
َواىِل َمتي،  يا َمْوالَي  اىِل َمتى ُأحاُر فيَك  ف ال ُيساوى،  ِمْن َنصيِف َشَ أْنَت  بِنَْفيس  ال ُتضاهى، 
َوأىَّ ِخطاٍب أِصُف فيَك َوَايَّ َنْجوى، َعزيٌز َعيَلَّ أْن ُاجاَب ُدوَنَك َوُاناغى، َعزيٌز َعيَلَّ أْن َاْبِكَيَك 
اْلَعويَل  َمَعُه  َفُاطيَل  ِمْن ُمعنٍي  َهْل  َعَلْيَك ُدوهَنُْم ما َجرى،  َيِْرَي  أْن  َعيَلَّ  اْلَورى، َعزيٌز  ُذَلَك  َوخَيْ
اْلَقذى،  َعىَل  َعْيني  َفساَعَدهْتا  َعنْيٌ  َقِذَيْت  َهْل  إذا َخال،  َجَزَعُه  َفُأساِعَد  َجُزوٍع  ِمْن  َهْل  َواْلُبكاَء، 
َة  ِويَّ َهْل إَلْيَك َيا ْبَن أْحََد َسبيٌل َفُتْلقى، َهْل َيتَِّصُل َيْوُمنا ِمنَْك بِِعَدٍة َفنَْحظى، َمتى َنِرُد َمناِهَلَك الرَّ
دى، َمتى ُنغاديَك َوُنراِوُحَك َفنُِقرَّ َعْينًا، َمتى  َفنَْروى، َمتى َننَْتِقُع ِمْن َعْذِب ماِئَك َفَقْد طاَل الصَّ

 .) َت لِواَء النَّْصِ َترانا َوَنراَك َوَقْد َنَشْ

داِة امْلَْهِدّينَي َيا اْبَن اْلُ

قطاف
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الكليني  يعقوب  بن  ممد  الشيخ  هو  الكتاب:  مؤلف 
املتوىف سنة 32٨هـ وقال يف حقه الشيخ النجايش الرجايل 
بالري ووجههم، وكان  املعروف )شيخ أصحابنا يف وقته 
الكبري  الكتاب  صنّف  وأثبتهم.  احلديث  يف  الناس  أوثَق 
سنة(  عشين  يف  للكليني  بالكايف  يسمى  الذي  املعروف 

معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي:ج1٨،ص50.
عاش الشيخ الكليني يف زمان الغيبة الصغرى وعارص 
املقدسة، وتويف قبل وفاة  للناحية  العظام  السفراء األربعة 

السفري الرابع بسنة أو يف سنة وفاته.
وكتاب الكايف يتوي عىل ثالثة أقسام: األصول، وُسّمَي 
الكايف(،  بـ)فروع  وُسّمَي  والفروع،  الكايف(،  بـ)أصول 
أما  األصول، فهو  الكايف(،  بـ)روضة  والروضة، وُسّمَي 

ويبحث   ،واملعصومني والتوحيد  العلم  واجلهل وفضل  بالعقل  يرتبط  أحدمها عام  يبحث  جزآن، 
اجلزء الثان منه، عن مسائل اإليامن والكفر والدعاء وفضل القران وآداب السلوك اإلسالمي.

وأما الفروع: فهو مخسة أجزاء، يتضمن األحاديث املرتبطة بأحكام الفقه من صالة وصوم و.. و.. إلخ. 
وأما الروضة: فتقع يف جزء واحد، وتتضمن بعض مواعظ أهل البيت وخطبهم وبعض القضايا 

التارخيية املرتبطة هبم، و الكتاب يتوي عىل ستة عش ألف حديث يف العقيدة و الشيعة اإلسالمية.
مراجعة  لدى  يتَّضح هذا  مميَّزًا،  تعاماًل  معه  تعاملوا  و  الكتاب  اهتموا هبذا  الفقهاء  و  العلامء  أن  ثم 

كلامهتم:
فائدة(  وأكثرها  الشيعة  كتب  أجّل  من  هو  )الكايف  الكايف:  كتاب  يمتدح  وهو  املفيد  الشيخ  يقول 

اعتقادات األمامية، ص 70.

يقول الشهيد األول: )كتاب الكايف يف احلديث الذي ل يعمل األصحاب مثله( بحار األنوار ج 25 ص ٦3.
بينها،  من  األُصول  عىل  الشتامله  وأمجعها  وأمتها  وأوثقها  أشفها  )الكايف  الكاشان:  الفيض  يقول 

وخلوه من الفضول و شينها( الوايف ج 1 ص ٦.

الكايف للشيخ الكليني 

قراءة في كتاب
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ُيبتىل بعُض الناس بعاهة أو نقٍص بدن، سواء 
كانت تلَك العاهُة ِوالدّيًة أو عارضًة خالل احلياة، 
الطبيعية  احلياة  ُيفقده  مما  ما،  حادٍث  أو  ملرٍض 

لإلنسان السليم.
أْن  لإلنسان  ينبغي   ال  احلاالت  هذه  مثل  يف 
ذلك  فإّن  احلياة،  من  واليأس  لإلحباط  يستسلم 
يضاِعف ما به من العْجز ويقتل نسبة األمل، التي 
يعيش فيها ويعل حياته أل يف أل، بل البّد له من 

التعامل مع الواقع بعدة معطيات:
1ـ  الرضا بالقضاء والقدر:

قال  باحلق،  إال  يقيض  ال  تعاىل  اهلل  أن  ومعناه 
كام   ،20 غافر:   ﴾  ... بِاحْلَقِّ َيْقيِض  َواهلل  تعاىل:﴿ 
ُروى عن النبي قوله: )قال اهلل جلَّ جالله: َمن 
َل َيرَض بَِقضائي، وَل ُيؤِمن بَِقَدري، َفلَيلَتِمس إهلا 
َغريي( بحار األنوار، العالمة املجليس:ج ٦٨ ،ص 139، 
اإلمام  فعن  املصلحة،  غري  يفعل  ال  تعاىل  وهو 
لِلُمؤِمِن(  ٍة  ِخرَيٍ ُكلُّ  اهلل  َقضاِء  )يف  قال:  الباقر  
 ،40٨ ص   ،2 ج  النوري:  املحّدث  الوسائل،  مستدرك 

َيقيِض  ال  لِلُمؤِمِن  )َعَجبا  قال:  اهلل   رسول  وعن 
ُه أو ساَءُه، إِن  اهلل َعَليِه َقضاًء إاّل كاَن َخريًا َلُه، َسَّ
كاَن  وأكَرَمُه  أعطاُه  وإن  لَِذنبِِه،  اَرًة  َكفَّ كاَن  ابَتالُه 
الريشهري: ج 2  النّبّي األعظم، ممد  َحباُه( حكم  َقد 

،ص 130.

2ـ  تنمية املواهب واملهارات:
أحيانًا العاهة ال تقتل املوهبة واملهارة، والسليم 
فعىل  القدرات،  بحسب  سواء  ذلك  يف  والسقيم 
ومهاراته،  مواهبه  اكتشاف  البداية  يف  اإلنسان 
شخصيته،  صقل  يف  وتوظيفها  تنميتها  وياول 

وإطالق عنان قدراته، فإن ذلك طريق النجاح. 
وهنا يأيت دور اآلباء واألمهات يف اكتشاف ما 
ومهارات،  مواهب  من  املعاقني  أوالدهم  لدى 
من  ليتمكنوا  الوسائل،  بشتى  ومساعدهتم 
عىل  واألمراض  للعاهات  السلبية  اآلثار  تاوز 
املعاقني استطاعوا حتقيق  شخصياهتم، فكثري من 

نجاحات قد يعجز عنها اإلنسان السليم.
3ـ  القدرة عىل التمّيز واإلبداع:

واالبتكار،  اإلبداع،  تفّجر  قد  العاهة 
التحّدي،  إرادة  النفس  يف  وتقّوي  واالخرتاع، 
وكثري  وفّعالة،  حّية  قوية،  بإرادة  احلياة  فواجهوا 
من ذوي العاهات استطاعوا أن يّققوا إنجازات 
ذلك  عىل  واألمثلة  املجاالت،  مجيع  يف  عظيمة، 
يف  بصه  فقد  املعري:  العالء  أبو  فهذا  كثرية، 
يرز  أن  استطاع  ذلك  ومع  عمره،  من  الرابعة 
من  ُعدَّ  حتى  واألدب،  الفلسفة  يف  عالية  مرتبة 

أكابر شعراء اللغة العربية.
لكن  بالصمم،  مصابًا  كان  أديسون  كذلك 

العّوقون و صناعة النجاح

التنمية البشرية
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ذلك ل يمنعه من أن يكون من أهّم املخرتعني 
يف العال.

لإلنسان  مانعًا  تكون  دائاًم  اإلعاقة  فليست 
عن التقدم والتميز، بل قد تدفع باملعاق للشعور 

بالتحّدي، وامتالك إرادة النجاح.
4ـ  تشجيع املعاقني عىل العطاء واإلنتاج:

والدولة  املجتمع  من  كّل  وظيفة  وهذه 
احلاكمة فال خيفى دور التشجيع يف زيادة اإلنتاج 
والعطاء ألي إنسان، واملعاقني أكثر من غريهم 

يف حاجتهم اىل التشجيع لدفعهم نحو العطاء.
أما االستهانة باملعاق، والنظر إليه وكأنه عالة 
بالنقص  شعورًا  لديه  خيلق  فهذا  املجتمع،  عىل 
والدونية، ويقيض عىل القدرات واملواهب التي 
واألهل  املجتمع  عىل  ولذلك  إياها،  اهلل  منحه 
مرتم،  كإنسان  املعاق  إىل  النظر  واألقارب 
بالعطاء واإلنتاج بحسب  القيام  وتشجيعه عىل 
ظروفه وإمكاناته، وقد يستطيع املعاق أن ينتج 
ويعطي أفضل من السليم إذا ما َوجد التشجيع 

الكايف، والتحفيز نحو العطاء.

اإلمام  لتشجيع  قّصة  التاريخ  لنا  وينقل 
الصادق أحد أصحابه )يونس بن عامر(  الذي 
أصيب بمرض يف وجهه، فقد ظهرت بقع بيضاء يف 
وجهه، وكان يضيق ذرعًا بالكلامت  الصادمة من 
الناس، فقد كانوا يقولون له: لو كنت أهاًل لفضل 
اهلل، وكان الدين بحاجة إليك ملا ابتليت هبذا الداء، 
فجاء إىل اإلمام الصادق  وقال: )إِنَّ هَذا الَِّذي 
َعْبدًا  بِِه  َيْبَتِل  َلْ  اهللَ  َأنَّ  النَّاُس  َيْزُعُم  بَِوْجِهي  َظَهَر 
آِل  ُمْؤِمُن  َكاَن  َلَقْد   « يِل:  َفَقاَل  َقاَل:  َحاَجٌة،  فِيِه  َلُه 
َفَكاَن   - منضّمها  أي    - اأْلََصابِِع،  ُمَكنََّع   فِْرَعْوَن 
 )امْلُْرَسِلنَي بُِعوا  اتَّ َقْوِم  يا  َوَيُقوُل:   ، َيَدْيِه  َيُمدُّ 

الكايف، الكليني: ج2،ص3٦٨.

العطاء  املزيد من  يدفع اإلنسان نحو  فالتشجيع 
ُيِدث  التثبيط  أن  حني  يف  والفاعلية،  واإلنتاج 
يشّجعوا  أن  واألهل  املجتمع  فعىل  ذلك،  عكس 
ما  استثامر  نحو  ويّفزوهم  العمل،  عىل  املعاقني 
بحيث  ومهارات،  وقدرات  مواهب  من  لدهيم 

يمكنهم من خالهلا صنع النجاح.
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وهو  وحق،  هداية  كتاب  الكريم  القران 
مراتبه  بأدنى  الباطل  يأتيه  ال  الذي  اهلل  كالم 
يف  العربية  األساليب  استعمل  وقد  وأنواعه، 
عرض املفاهيم واخلطابات، وضّمنها العلوم 
حياة  يقّوم  الذي  واملنهج  واألفكار  املختلفة 
اإلنسان بجميع األبعاد، فقال اهلل تعاىل: َما 

ٍء األنعام:3٨. ْطنَا يِف اْلِكَتاِب ِمْن يَشْ َفرَّ
يف  الكريم  القرآن  أساليب  لتنوع  ونتيجة 
اآليات  بعض  جاءت  املختلفة  املعان  إبراز 
الوهلة  يف  معنًى  منها  يظهر  بتعابري  الكريمة 
األوىل، لكن بالتأمل وإعامل الفكر يتبني منها 
قوله  منها  األول:  مع  يتوافق  ال  آخر  معنًى 
َتْرَكُن  ِكْدَت  َلَقْد  َثبَّْتنَاَك  َأْن  َوَلْواَل  تعاىل: 
يظهر  فإنه  اإلساء:74،   َقِلياًل َشْيًئا  إَِلْيِهْم 
منها إمكانية ركون النبي للكافرين، لكنا 
الكريم منّزه عن  نبينا  أن  نعلم بالرضورة 
 ،عصمته خالف  فهو  الركون،  هذا  مثل 
نفهم  أن  نريد  بل خالف رسالته، ونحن 

تفسري اآلية الكريمة لكي ندافع عن الرسول 
وأفهام  اجلاهلني  شبهات  أمام   األكرم

املغّفلني فنقول:
غري  الكريمة  اآلية  يف  املقصود  ليس  فعاًل 
مع  مضموهنا  يتناىف  ال  ذلك  ومع   النبي
عصمته أو رسالته، وبيان ذلك، أن كلمة 
َوَلْواَل يف العربية  تدل عىل امتناع حصول 

اليشء لوجود يشء غريه، وعليه يكون مفاد 
االية: أن ركونك قد امتنع بسبب تثبيتنا لك.

واآلية تدل عىل عدم ركونه للمشكني، 
اإلنجاز  وهذا  النبي،  أهيا  ثباتك  إن  واملعنى 
هو  إنام  الرسالة  أداء  عىل  وصربك  العظيم، 
بقدرتك  وليس  وتسديده،  تعاىل  اهلل  بلطف 
استغنيت  قد  تكون  بحيث  املستقلة،  الذاتية 

بقدرتك تلك عن املدد واللطف اإلهلي. 
وهذا املعنى من صميم عقائدنا وأصولنا.

كام أن هذا األسلوب القرآن يتضمن بيان 
املنحرفني،  أولئك  إىل  الركون  خطورة  مدى 

                                                      

عقيدتي
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فإذا كان اهللُ تعاىل ل يقبل مثل هذا الفعل من 
وطاعته  جهوده  كل  له  تشفع  وال   ،النبي
إن  وإنه  وتضحياته،  وعبادته  وخضوعه، 
صدر منه ذلك سوف يعذبه اهلل تعاىل أضعافًا 
اآلية  يف  كام  نصته  ويرمه  العذاب،  من 
الالحقة إًِذا أَلََذْقنَاَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف 
امْلَاَمِت ُثمَّ اَل َتُِد َلَك َعَلْينَا َنِصرًيا اإلساء:75، 
مع فرض كون ركونه شيئًا قلياًل، فكيف 
له  ليس  الذي  الناس  من  غريه  عقاُب  يكون 
مقامه، وال جهاده، وال تضحياته، إذا ارتكب 

الركون إليهم، وصار معهم ومنهم.
وبذلك تكون هذه اآلية جارية وفق قاعدة: 

»إياك أعني، واسمعي يا جارة«.
وعىل هذا املنوال وردت يف القرآن الكريم 
هذا  عىل  نحملها  أن  يمكن  كثرية  آيات 
بحيث  التوجيه،  من  النحو  وهذا  التأويل 
يورد قضية ممتنعة، من أجل التلميح بموقف 
تعاىل: قوله  يف  كام  األوىل،  باب  من   آخر 

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ  ... َلِئْن َأْشَ
الزمر:39  حيث ال شك وال   يَن اخْلَاِسِ ِمَن 

.ريب أن الشك ال يصدر عن النبي
َعَلْينَا  َل  َتَقوَّ َوَلْو  تعاىل:﴿  قوله  أيضًا  ومنه 
ُثمَّ  بِاْلَيِمنِي *  ِمنُْه  أَلََخْذَنا  اأْلََقاِويِل *  َبْعَض 

َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي ﴾ 3احلاقة:٦9
 :ومنه قوله تعاىل للنبي عيسى بن مريم
نَْيِ  إهَِلٰ َي  َوُأمِّ ُِذوِن  اتَّ لِلنَّاِس  ُقْلَت  َأَأْنَت   ...

ِمْن ُدوِن اهلل... املائدة:11٦ 
املعنى  هبذا  تتحدث  اآليات  بعض  بل 
خماطبًا  تعاىل  قوله  يف  كام  الربوبية  ساحة  عن 
ُل  ْحَِٰن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ النبي :ُقْل إِْن َكاَن لِلرَّ

اْلَعابِِديَنالزخرف:43.
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قـال تعـاىل: إِنَّ َهـَذا َأِخـي َلُه تِْسـٌع َوتِْسـُعوَن 
ِن يِف  َنْعَجـًة َويِلَ َنْعَجـٌة َواِحـَدٌة َفَقـاَل َأْكِفْلنِيَهـا َوَعزَّ

َطـاِب سـورة ص:23.  اخْلِ
حـه القـرآن املجيـد يف هـذا الشـأن  الـذي وضَّ
مـراب  جـدران  تسـّورا  شـخصني  أن  يتعـدى  ال 
داود ليحتكـام عنـده، وأنـه فزع عنـد رؤيتهام، 
إن  قـال:  الـذي  املشـتكي  أقـوال  إىل  اسـتمع  ثـم 
ألخيـه )99( نعجـة ولـه نعجـة واحـدة، وإن أخاه 
نعاجـه،  بقيـة  إىل  النعجـة  هـذه  ضـم  منـه  طلـب 
فأعطـى داود احلق للمشـتكي قبل أن يسـتمع 
كالم اآلخـر- بظاهـر اآليـة -، واعتـرب طلب األخ 
ذلـك مـن أخيه ظلـام وطغيانا، هـذه اآليـة الكريمة 
تكشـف عـن أمهيـة القضـاء وخطورتـه ومـاوره 
الثالثـة و أركانـه يف القضاء،القـايض واملتخاصـامن 
والقضيـة املتنـازع عليهـا، ونجـد القـايض يف هـذه 
القضيـة نبـّي مـن أنبيـاء اهلل تبـارك وتعـاىل، مـزّود 
بجميـع الكـامالت مـن العلـم واملعرفـة والتقـوى 
واالسـتقامة والذكاء احلاد واخلـربة واإلحاطة بأهل 
زمانـه كل تلك الصفـات تتدخل يف فصـل القضاء 
وإعطـاء كل ذي حـٍق حقـه، وإنصـاف املظلومـني 

كـام أكـدت عليـه روايـات أهـل البيـت، فقد 
 الصـادق اإلمـام  أصحـاب  يعـض  أن  ورد 
سـأله عـن رجلـني مـن األصحـاب وقعـت بينهـام 
َمـن  »َينُظـراِن  قـال:  يصنعـان؟  كيـف  منازعـة، 
كاَن منكـم ممّـن قـد روى حديَثنـا وَنَظـَر يف حاللِنـا 
َضـْوا بـه َحَكـاًم،  وحراِمنـا، وَعـَرَف أحكاَمنـا، َفْلرَيْ
فـإّن قـد َجَعْلُته عليكم حاِكـاًم، فإذا َحَكـَم بُحْكِمنا 
 ، فلـم َيْقَبْل منه فإّنام اْسـَتَخفَّ بُحْكـِم اهلل وعلينا َردَّ
والـرادُّ علينـا الـرادُّ عـىل اهلل، وهو عىل حـّد الشِك 

بـاهلل« وسـائل الشـيعة، احلـر العامـيل: ج13،ص251.
النـاس  بمحابـاة  يتأّثـر  ال  أْن  القـايض  وعـىل 
وبميولـه النفسـية واالجتامعية وبالعناويـن العرفية 
بأنـه حتـت نظـر املحكمـة  القـايض  وان ال ينسـى 
اإلهليـة العادلـة والتـي يرأسـها أحكـم احلاكمـني 

والـذي ال خيفـى عليـه خافيـة.
يف  جمـراه  يأخـذ  عندمـا  القضـاء  والعبرة: 
املجتمـع فـإن هـذا يعنـي حايـة املجتمـع وصيانته 
مـن االنحرافـات وسـلب احلقوق وعـدم الفوىض 

املجتمـع. داخـل  واألمـان  األمـن  وبسـط 

نحن نقص عليك
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عادات الزفاف في الجزائر
الزواج سنة اهلل ورسوله، وهو رضورة فطرية واجتامعية ملواصلة النسل البشي، وقدحّثت شيعتنا 
الغّراء عىل الزواج وشّجعت عليه، فقد روي أّن النبي قال ألصحابه يومًا: »أترغبون عن النساء؟ إن 

آيت النساء، وافطر بالنهار، وأنام الليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني« البحار للمجليس ج90، ص73.
 كالمنا اليوم عن الزواج وغرائب عاداته يف اجلزائر، ونسبة ملساحتها الشاسعة وتنوع املوروثات الثقافية 
فيها، فقد وصل االختالف يف عادات الزواج حتى بني أرجائها، فتختلف عادات الزفاف يف اجلزائر من 
مكان آلخر ففي شقها )الشاوية( تتلف عاداهتم عام هو يف وسطها، والذين ُيسّمْون بـ)األمازيغ(، وما 
ينتش بغرهبا يهله أبناء جنوهبا )كالطوارق(، ففي وسط اجلزائر مثاًل، تقوم العروس ليلة زفافها بكرس 
بيضة عند وصوهلا باب منزهلا اجلديد، واهلدف من هذا التقليد كرس العني احلاسدة، ويب يف البيضة توّفر 
عّدة شوط، أمّهها: أن تكون من دجاج )اخلم الربي(، وحديثة الوضع، والعريس من يلبها، وهبذه 
الشوط يكون ثمنُها باهضًا طبعًا، وهناك تقليد آخر يلجأ إليه أخ العروس األصغر، وهو إخفاء حذاء 
أخته، أو وضع احلجارة واملتاريس أمام عجالت السيارة املخصصة للزفاف، هبدف عرقلة خروج شقيقته 
حتى حُتقق له مطالبه، وُتعترب هذه احلالة مؤشًا عىل العالقة الوطيدة بني البنت وأخيها الرافض ملفارقة 
أخته، وهناك عادة أخرى لزفاف العروس فال ترج من بيت أهلها إال من حتت يد أبيها، فاخلروج من 
حتت جناحه دليل عىل انتقال الفتاة من حايته حلامية الزوج، وهو دليل احرتامها له وتربيتها العالية، ومن 
ال ترج من حتت جناح ابيها فتعترب خارجة عن طاعته وال حتظى باحرتام الزوج، وأكثر غرابة ما لدى 
الطوارق من تقليد، وهو أن تبقى العروس وزوجها يف بيت والدها، حتى تضع مولودها األول، وبعدها 

تنتقل لعش الزوجية، وهذه من غرائب الزواج العريب.

نافذة على العالم
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البعض  لبعضها  محّبة  كعائلة  عادتنا  من  كان 
المكوث في البيت يوم الجمعة، حتى إذا ُأّذن لصالة 
الجمعة، هرعنا لها جميعًا، فكنت أتصّيد المعلومات 
من أبي في أوقات فراغه، فانتهزت الفرصة وسّلمت 
عليه، وهو جالس في صالة البيت، وكان بيدي كتاب 

الله الكريم، فرّد علّي السالم وجلست قربه. 
فقال أبي: أراك تحمل القرآن الكريم؟

فقلت له: نعم أبي، ألقرأ منه أمامك، وُتصّحح لي 
إن أخطأت.

)الوسائل(  يسمى  يديه،  بين  كان  كتابًا  أبي  فترك 
وكان على غالفه اسم مؤّلفه )الحر العاملي(، وكان 

يقرأ فيه عن الخمس.
لي  وضحت  هال  تقرأ،  ما  بمناسبة  ألبي:  فقلت 

موضوع وحكم الخمس؟
وأقرأ  يديك  بين  الذي  الله  كتاب  افتح  أبي:  فقال 

اآلية )41( من سورة األنفال.
ِمْن  َغنِْمُتْم  َما  َأنَّ َواْعَلُموا  تعالى:  قوله  فقرأت 
ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  َشْيٍء َفَأنَّ لله ُخُمَسُه َولِلرَّ

.بِيِل إِْن ُكنُْتْم َآَمنُْتْم بالله َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ
علمت  فهل  »واعلموا«  تعالى:  قال  أبي:  فقال 

بوجوب الخمس؟

قلت: نعم، ففيمن يجب الخمس؟
قال أبي: فيما يأتي:  

1ـ ما يغنمه المسلمون في الحروب.
والفّضة  كالذهب  المعادن  من  يستخرج  ما  2ـ 
والنحاس والحديد والكبريت، وكذلك النفط والفحم 
مثقاالً   )15( السوقية  قيمته  تبلغ  أن  شرط  الحجري، 

صيرفيًا من الذهب المسكوك، أو يزيد.  
  3ـ الكنوز، وشرط بلوغها )15( مثقاالً صيرفيًا من 

الذهب أو أكثر، ومن الفضة )105( مثاقيل أو أكثر.
4ـ ما ُأخرج بالغوص من البحار من لؤلؤ ومرجان 

وغيرهما اِذا بلغت قيمته دينارًا ذهبيًا. 
طبعا كّل ذلك بعد استثناء تكاليف االستخراج.  

  5ـ المال الحالل المخلوط بالمال الحرام في بعض 
صوره. 

  ٦ ـ األرباح السنوية المتحّصلة من تجارة أو صناعة 
أو هدّية أو زراعة أو حيازة أو أيِّ مكسب، بما في ذلك 

أجور العمل والرواتب.
أن  يجب  التّجار  أرباح  أن  هذا  معنى  ألبي:  فقلت 

س؟ تخمَّ
قال: نعم، فيحسب ما لديه من األموال من بضاعة 
ونقد بعد مرور سنة من شروعه في التجارة، ويستثني 

عناقيد
 السائل الشرعية مطابقة آلراء الرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

اخلمس
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منه: رأس مال ما اّتجر به، والمبالغ المصروفة، ومؤنته 
خالل السنة المنصرمة، ويخرج خمس الباقي. 

أبدأ حساب األرباح،  تاريخ  فقلت ألبي:  ومن أي 
حتى اِذا مر عليها عام وجب خمسها؟

لك  كانت  إذا  وأما  الربح،  ظهور  أول  من  قال: 
الشروع  تاريخ  من  الحساب  فابدأ  منها  تعتاش  مهنة 

باالكتساب. 
  فقلت ألبي: لو اشتريت ثيابًا ومضى عليها عام ولم 

ألبسها، هل أدفع خمسها؟
قال: نعم، وكل ما زاد عن الحاجة ولم يستخدم. 

فقلت ألبي:   َأُأقّدر قيمته يوم دفع الخمس أم حين 
الشراء؟

قال: بقيمته السوقية الحالية. 
فيها  وجب  حاجة  ُأخّمس  لم  ولو  له:    فقلت 

الخمس؟
تدفع  حتى  بها  التصّرف  لك  يحل  ال  أبي:  قال 
خمسها، أو تتصرف بها بإجازة من الحاكم الشرعي.

 فقلت ألبي: والمتوفى إذا كان في ذمته خمٌس ولم 
يوِص بإخراجه فما هي وظيفة الورثة؟

قال: يلزمهم إخراجه من أصل التركة، إال إذا كان 
عاصيًا ال يدفع الخمس، فال يلزمهم.  

فقلت ألبي:   وماذا يفعل كل من لم يخّمس لسنوات، 
ثم تنّبه إلى وجوب إخراج الخمس من هذه األرباح؟

ما  كّل  فيخّمس  الخمس،  إخراج  عليه  قال: يجب 
زاد عن مؤنة سنته.

   فقلت: ولمن أدفع الخمس؟
زمان  ــ  الزمان  هذا  في  الخمس  يقسم  أبي:  قال 
الحجة  العصر  إلمام  نصف  نصفين:   - الغيبة 
ونصف  رضاه،  فيه  يحرز  فيما  وُيصرف   المنتظر
لبني هاشم الذين ينتسبون من جهة األَب إلى هاشم 
سبيلهم،  وأبناء  ومساكينهم  أيتامهم   :النبي جّد 
في  الفقر  ويعتبر  العدالة،  يعتبر  وال  اإليمان،  بشرط 
التسليم  بلد  في  الفقر  السبيل  ابن  في  ويكفي  األيتام 
ولو كان غنيًا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض 
سفُره  يكون  ال  أن  اعتبار  وجوبًا  واألحوط  ونحوه، 

معصيًة، وال ُيعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده. 
عديدة،  ومصاديقه  بني  يا  طويل  بحثه  والخمس 
ذوي  فاسأل  الخمس  في  معضلة  صادفتك  فإذا 
االختصاص، فهم أعلم بتفرعاته، فقم اآلن وتوضأ، 
فقد أقترب وقت أذان الظهر؛ حتى نتهّيأ للذهاب إلى 

المسجد.
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إاِلَّ  ْحَساِن  اإْلِ َجَزاُء  َهْل  تعاىل:  قال 
.ْحَساُن اإْلِ

الفطرة  مع  منسجمة  فضيلة  الوفاء 
تقّررها  ووجدانه،  اإلنسان  بمشاعر  تتعلق 
إاِلَّ  ْحَساِن  اإْلِ َجَزاُء  َهْل  الكريمة:  اآلية 
النقية ُتفصح  ْحَساُنالرحن:٦0، فإّن فطرته  اإْلِ
بجالء ووضوح بأن اإلحسان يكافأ باإلحسان، 
وهو مبدأ إنسان ال يتوقف عىل انتامء أو توجه 
 الصادق اإلمام  عن  ورد  فقد  معني، 
اإلحساِن  َجزاُء  َهل  تعاىل:  قوله  معنى  يف 
امُلؤِمِن  يف  120»َجَرْت  اإلْحساُنالرحن:  إالّ 
َوالكافِِر َوالرَبِّ َوالفاِجِر، َمْن ُصنَِع إَلْيِه َمْعُروُف 
ُتْصنََع  َأْن  امُلكافأُة  َوَلْيَسِت  بِه،  ُيكايِفَء  أْن  َفَعَلْيِه 
َكام  َصنَْعَت  فإْن  َفْضَلَك،  َترى  َحّتى  َصنََع  َكام 
العالمة  األنوار،  بحار  بِاالْبتِداِء«  الَفْضُل  َفَلُه  َصنََع 

املجليس:ج٨،ص105.

الوفاء

أي بني

املرتكز األساس هلذه الصفة الفاضلة هو أن 
كّل شخص يصنع معروًفا صغريًا أو كبريًا، فهو 
يستحّق مقابل ذلك املعروف معروفًا  وإحسانًا 
رتبة  حسب  تتلف  املعروف  ومراتب  أكرب، 
يصنع  الذي  الشخص  ومنزلة  األول  املعروف 
والشكر  القلبي  بالعرفان  فيبدأ  املعروف، 
املتعلقات  بحسب  املراتب  أعىل  إىل  اللسان 
ونوع اجلميل، فَمن أسدى إليك معروفًا فأنت 
هذا  رّده،  إىل  واملبادرة  السانحة  الفرصة  تنتظر 
ال   الصادق اإلمام  بنّي  وكام  الوفاء.  هو 
الصانع  اإلنسان  رّد اجلميل غري جنبة  ُيعترب يف 

للجميل دون الفكر واالتاه والعنوان. 
معنى  يف  اجلميل  رد  ناحية  من  هذا 
االلتزام  وهو  للوفاء  آخر  معنى  وثمة  الوفاء، 
تعاىل: قال  واملواثيق  والوعود   بالعهود 

املائدة:1،   بِاْلُعُقوِد َأْوُفوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 
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 بَِعْهِدُكْم ُأوِف  بَِعْهِدي  تعاىل:َوَأْوُفوا  وقال 
البقرة:40.

وتظهر الثمرة اإليابية هلذا املعنى بجوانب 
عدة منها:

أحد  الوفاء  يعترب  االجتامعّية:  العالقات 
االجتامعّية،  العالقات  يف  الروابط  مقومات 
اآلخرين،  مع  االلتزام  من  مبوبًا  نوعًا  كونه 
الناس،  بني  اإلخالص  ملعان  مجيلة  وترمجة 
وبالتايل تتعّزز الثقة واالحرتام يف بناء املجتمع، 
األصدقاء،  عالقات  أساس  الوفاء  وُيعترب  كام 
للمساعدة يف مواجهة مشاكل احلياة والوصول 

إىل األهداف التي يرسمها الناس حلياهتم. 
ومنها العالقات يف العمل: يعترب الوفاء من 
الوظيفي  العمل  يف  سواًء  العمل،  أسس  أهّم 
تكون  غالبًا  فاألعامل  واخلدمي،  التجاري  أو 
يتاج  األطراف  وتعدد  أكثر،  أو  طرفني  بني 
حتقيق  أو  عمل  إلنجاز  صحيحة  روابط  اىل 

إنشاء  عوامل  أهم  من  الوفاء  ويعترب  هدف، 
االرتياح  نسبة  من  يزيد  فهو  الروابط،  تلك 
مفهوم  يعرّبعن  فالوفاء  العمالء،  تاه  والثقة 
الصارم  الفرد  بالتزام  ُيعنى  الذي  اإلخالص 
اتاه الوعود التي يقطعها وهي من أهم مميزات 

نجاح األعامل. 
عىل  األمة  بناء  يف  وامليثاق  العهد  وألمهية 
ونقض  الوعد  إخالف  فإن  السامية؛  األخالق 
العهد، تنتقل بصاحبه إىل أسوأ أخالق السلوك 
عال  إىل  املّتقني  الصادقني  عال  من  وخيرج 
ُقُلوهِبِْم  يِف  نَِفاًقا  َفَأْعَقَبُهْم  تعاىل:  قال  النفاق، 
َوباَِم  َوَعُدوُه  َما  اهلل  َأْخَلُفوْا  باَِم  َيْلَقْوَنُه  َيْوِم  إىَِل 

َكاُنوْا َيْكِذُبوَن التوبة: 77.
َلعنَّاُهْم  يَثاَقُهْم  مِّ َنْقِضِهم  َفباَِم  تعاىل:  وقال 
َعن  اْلَكِلَم  ُفوَن  ُيَرِّ َقاِسَيًة  ُقُلوهَبُْم  َوَجَعْلنَا 
َتَزاُل  َوالَ  بِِه  ُروْا  ُذكِّ َّا  ممِّ َحظًّا  َوَنُسوْا  َواِضِعِه  مَّ

نُْهْم املائدة: 13. ِلُع َعىَلَ َخآِئنٍَة مِّ َتطَّ
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ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  َآَياتِِه  َوِمْن  تعالى:  قال   
ًة  َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ

َوَرْحَمًة الروم:21.
أهداف  من  يحّققه  ما  ضمن  الزواج  يحّقق 
أحاسيس  على  ويقضي  باأللفة  شعورًا  كبيرة 
وُيرهقه  الحياة  ضغوط  يواجه  فالرجل  الوحدة، 
تعب السعي في مزاولتها، فإذا دخل منزله عانقت 
تستقبله  زوجته  يرى  وهو  قلبه،  الراحة  مشاعر 
بابتسامة مشرقة، تغسل قلبه من الهموم وكلمات 
للرجل  فالمرأة خير معين  بالثقة،  ودٍّ تمأل روحه 
تقّوي قلبه، وتعّوضه همومه في أحلك الظروف؛ 
الذي  والحب  العاطفة  من  هائل  مخزون  ألنها 
يمكنه أن يحيط بحياة الرجل، فهناك تفاعٌل ينشأ 
فينبغي  األيام؛  بمرور  ويترعرع  الزوجين  لدى 
للمرأة أن ُتظهر وتؤّكد حّبها لزوجها؛ فإن إعالن 
لتبديد  مهمًا  عاماًل  ُيعتبر  الموّدة  وإظهار  الحب 

ضباب الظنون. 
إخفاء العيوب: 

لَِباٌس  َوَأْنُتْم  َلُكْم  لَِباٌس  ُهنَّ  تعالى:  قال 
 البقرة:1٨7. َلُهنَّ

اّتحاد  والمرأة،  الرجل  بين  اتحاد  الزواج 
كيان  في  األنا  ضمير  خالله  يذوب  روحي 
األسرة، فتصبح جميع األشياء مشتركة: الهموم، 

األخرى  هي  العيوب  حتى  األحالم،  األماني، 
إصالحها  على  يعمالن  مشتركة،  أسرارًا  تصبح 

وتصحيحها في سعي حثيث نحو التكامل.
السعي السترضاء الرجل: 

الحياة  وفي  بل  األسرية،  الحياة  في 
سعى  ما  إذا  وأعّم،  أوسع  بشكل  االجتماعية 
المرء إلى احترام اآلخرين وتقديمهم على نفسه، 
عند مواجهته أية مشكلة في الطريق، فإنه سوف 
باعتبارها  المرأة  وعلى  المجتمع،  برضا  يحظى 
محاولة  مهمة  اجتماعية  وحدة  عن  مسؤولة 
استرضاء الرجل في تقديمه على نفسها وإيثاره 
على  تحّث  والروايات  واألحاديث  ذاتها،  على 
ذلك، من أجل توثيق عرى المحبة بينهما ؛ ذلك 
أن الرجل عندما يرى امرأته تتفانى في إرضائه، 
فإنه ال بّد وأْن يفعل ما يدخل السرور والرضا في 

قلبها عرفانًا للجميل على األقل. 
أمر  وهو  اإليجابي:  السلوك  على  التشجيع 
كان  األسري سواء  الجّو  داخل  الثقة  لزرع  مهم 
ذلك للزوج أو األوالد، وأفضل ما يحقق الصحة 
النفسية لإلنسان ويحافظ عليها هو الثقة بالنفس 
النفس  عن  والرضا  االستقرار  تستدعي  التي 

واالتزان السلوكي واالنفعالي.

القوارير

دور الرأة العنوي يف األسرة
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أجرى علماء من سويسرا دراسة بشأن تحديد اآلثار 
السلبية لوضعية جسم الشخص في أثناء العمل.

وذكر موقع روسيًا اليوم أن نتائج الدراسة أدهشت 
في  وقوفًا  الجسم  وضعّية  أن  بّينت  ألنها  الباحثين 
أثناء العمل ال تِقّل ضررًا وخطورة عن وضعية العمل 

جلوسًا.
الشخص  يهّدد  وقوفًا  العمل  أن  النتائج  وأّكدت 
الدموية  واألوعية  القلب  في  بمشاكل  باإلصابة 
العمود  تصيب  التي  المزمنة  األمراض  من  وغيرها 

الفقري وآالم دائمة في العضالت.
المطاعم  في  النوادل  المشاكل  هذه  من  ويعاني 
والباعة والعاملين في قّطاع الزراعة وغيرهم، حيث 

أّن 75% في العالم يعملون في حالة الوقوف.

يعد عقار »مودا فينيل« أول دواء في العالم من 
النوع »الذكي«، وفقًا لباحثين من جامعة أكسفورد 
وكلية الطب في جامعة هارفارد، الذين أكدوا أن 
هذا الدواء يعّزز فعاًل من أداء المّخ ويزيد قدراته.

العقار،  على  دراسة   24 العلماء  وأجرى 
خلصوا من خاللها إلى أن هذا العقار يمكنه فعاًل 
المشكالت  وحل  القرار  صنع  عمليات  تحسين 
يفكرون  الناس  يجعل  وربما  بل  المخ،  داخل 
إذا  آِمن  الدواء  إن  الباحثون  وقال  أكبر،  بإبداع 

استعمل لفترات قصيرة المدى.
وقال الدكتور »روايريده باتليداي« من جامعة 
أوكسفور: هذا العقار ُيمكنه بالفعل تعزيز بعض 

اكتشاف أول “دواء ذكي” في العالم يطور من قدرات المخ
الوظائف المعرفية للمخ، وهذه هي المرة األولى 
في العالم التي يكون لدينا فيها ُمحّسٌن معرفي ال 
يبدو أن له آثارًا جانبية ضاّرة من الناحية المعرفية 

أو النفسية أو العاطفية أو الجسدية.

طب وتكنولوجيا

العمل وقوفًا ال يقل ضررًا عن العمل جلوسًا
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طرائف الشعر العربي
كتب أحد الشعراء أبياتًا في المدح والثناء ولكن إذا قرأتها بالمقلوب كلمة كلمة، فإن النتيجة ستكون 

أبياتًا هجائية موزونة ومقّفاة، ومحكمة أيضًا.
حلِموا فما ساءْت لهم شيٌم                سمحوا فما شّحت لهم ِمنَُن 
سلِموا فال زّلْت لهببم قبدٌم                َرَشدوا فال ضّلْت لهبم ُسنَُن

سوف تكون األبيات بعد قلبها كالتالي..
 ِمنٌَن لهم شّحْت فما سمحوا               ِشيبٌَم لهبم سباءت فما حلِموا 

ُسنٌَن لهم ضّلْت فال رشبدوا               َقَدٌم لهببم زّلْت فال سلِبببموا

ذاهبون إلى بيتنا
الصغير  ولده  مع  يمشي  الفقراء  أحُد  كان 
تبكي خلف  امرأًة  الولُد  خلف جنازة، فشاهد 
)سيأخذونك  تقول:  وهي  وتولول  الجنازة 
إلى بيت ليس فيه سراج وال فرش وال خبز(! 
فالتفت الولد إلى أبيه وقال: إنهم ذاهبون إلى 

بيتنا يا أبي!؟

ال إكراه في الدين
ث نصرانيًا  قيل أن الضّحاك بن مزاحم حدَّ

فقال: لماذا لم ُتسلم؟ 

قال: لُحب الخمرة 

قال الضحاك: أسلِم ثم شأنك بها 

فلما أسلم النصراني قال له الضحاك: 

إن شربت الخمرة حددناك وإن ارتددت 

قتلناك.. 

فثبت الرجل وَحُسَن إسالمه

قيل لحكيم: أي األشياء خير للمرء؟
قال: عقل يعيش به.

قيل: فإن لم يكن؟
قال: فإخوان يسترون عليه.

قيل: فإن لم يكن؟
قال: فمال يتحبب به إلى الناس.

قيل: فإن لم يكن؟
قال: فأدب يتحلى به.

قيل: فإن لم يكن؟
قال: فصمت يسلم به.

قيل: فإن لم يكن؟
قال: فموت ُيريح منه العباد والبالد.

مساحة ود






