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شهر الطهور والتمحيص

لفصول السنة ربيع، وللعمر ربيع، وللمؤمن ربيع، وللقرآن ربيع، ففي كل سنة اربعة 
فصول أحدها فصل الربيع، فيه تعتدل درجات الحرارة ويهب النسيم وتورق األشجار 

وتخرض األرض.
وللعمر ربيع، أال وهو ريعان الشباب الذي ميثل أفضل املراحل الزمنية لإلنسان حيث 

القوة والفتوة والجامل.
وللمؤمن ربيع، أال وهو فصل الشتاء إذ أن ليله طويل للقيام والعبادة ونهاره قصري 

للصيام فينعم املؤمن يف أيامه ولياليه بطاعة الله تعاىل.
وللقرآن ربيع، أال وهو شهر رمضان املبارك، فيحرص املؤمن فيه عىل تالوة كتاب الله 
تعاىل ملا يف ذلك من الثواب الكبري، إذ إن تالوة آية واحدة تعادل ثواب ختمة القرآن 

بكامله.
وما ورد يف األحاديث الرشيفة أن لشهر رمضان املبارك خصوصيات ميتاز بها عن أشهر 

السنة وهي كاآليت:
* هو شهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام وشهر الدعاء.

* هو شهر تقّسم فيه األرزاق وتكتب فيه اآلجال، ويكتب فيه وفد الحجيج.
* هو شهر ليلة العمل العمر فيه خري من ألف شهر.

* هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.
* هو شهر أيامه أفضل األيام ولياليه أفضل الليايل وساعاته أفضل الساعات.

أنفاسنا فيه تسبيح، ونومنا فيه عبادة، وعملنا فيه مقبول، ودعاؤنا فيه  * هو شهر 
مستجاب.

* هو شهر تفتح فيه أبواب السامء وال تغلق إىل آخر ليلة فيه.
* هو شهر قيام ليله فيه تعادل قيام سبعني ليلة فيام سواه.

* هو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النريان.
* هو شهر تصفد فيه الشياطني.

فهو شهر االنقطاع إىل الله تعاىل، وشهر الربكة وتطهري النفس ومتحيص الذنوب.

املرشف العام
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يزال  ال  من  يا  ال�ضهيد..  ال�ضبط  زوار  يا  املوؤمنون..  اأيها 
ويهتف يف  الربوع  كل  االإم��ام احل�ضني خفاقة يف  راية  يحمل 

العاملني يا لثارات احل�ضني.
يا من يتبغي بزيارة ال�ضبط ال�ضهيد اخلال�ص من ويالت 

الدنيا وعذاب االآخرة.
اأنتم اليوم يف �ضيافة باب النجاة، يف رحاب �ضبط الرحمة 
و�ضيد �ضباب اأهل اجلنة ت�ضتقبلكم راية اأبي الف�ضل العبا�ص 
بيديه القطيعتني وتبت�ضم لكم �ضفاه الر�ضيع املنحور يف ح�ضن 
اأبيه، ويرحب بكم وفد الزائرين اإىل مرقد االإمام ال�ضهيد ويف 
اأنهكه امل�ضاب واأنهكته  طليعتهم االإمام زين العابدين الذي 
العبادة وزينب الكربى عقيلة الها�ضميني التي عادت بها رحلة 
اال�ضر الطويلة و�ضائر العرتة الطاهرة ومعهم �ضيخ الزائرين 

جابر االأن�ضاري.
رو�ضة  هي  التي  الطاهرة  البقعة  هذه  اإىل  قدمتم  اأنتم 
اإمامكم  العهد مع  اأمل يف جتديد  وكلكم  من ريا�ص اجلنة 
درب��ه  على  ق��دم��ًا  وامل�ضي  ولنهجه  ل��ه  الن�ضرة  واإع���الن 

ال�ضعاب. كل  برغم 
يف  اأعدائكم  على  نا�ضركم  وج��وده  بف�ضله  �ضبحان  واهلل 
الدنيا اإن �ضاء اهلل وي�ضملكم مبغفرته يوم القيامة يوم ال ينفع 

مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �ضليم.

اللهم تقبل منا هذا الي�ضري كما تقبلت من عرتة النبي �ضلى 
اهلل عليه واآله قربانهم املتمثل يف ال�ضبط ال�ضهيد يا رب.

اأنت  ما  الدين  اأعطى يف خدمة  قد  ال�ضعب  اإن هذا  اللهم 
اأعلم به فمّن عليه وعلينا بف�ضله واك�ضف عنهم هذه الغمة.

ال��ع��راق  ع��ب��ادك يف  ع��ل��ى  مننت  اأن  احل��م��د  ل��ك  ال��ل��ه��م 
اإلهي  بحكم  وعليهم  علينا  فمّن  وع�ضابته  الطاغية  باإبادة 
وموؤامرات  الظاملني  واأنظمة  الطغيان  اآث��ار  وبت�ضفية  عادل 

الطامعني.
اأيها االأخوة املوؤمنون..

هل ينبغي ملن يعي�ص عند �ضفينة النجاة اأن يغرق يف بحر 
الهموم وحتيط به عوا�ضف البالء؟

يف  ي�ضيع  اأن  ال��ه��دى  م�����ض��ب��اح  مي��ل��ك  مل��ن  ينبغي  ه��ل 
الدنيا؟ متاهات 

اأن  املتني  ي�ضهل عليه االعت�ضام بحبل اهلل  ينبغي ملن  هل 
يتمزق اأ�ضالء يف تيه ال�ضالل؟

كال واألف كال..
التي  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  االإمام  �ضفينة  مع  اليوم  اإّنكم 

قيل عنها )�ضفينة احل�ضني اأو�ضع ويف جلج البحار اأ�ضرع(.
العر�ص  �ضاق  على  كتب  هدى  م�ضباح  عند  اليوم  واإنكم 

بجالء..

اخلال�ص يف منهاج ال�شبط ال�شهيد
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)اإنه االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم( م�ضباح هدى و�ضفينة 
النجاة.)بحار االأنوار:٣٠٤/٣6(

اإنك���م من �ض���يعة علي واأه���ل بيته عليهم �ضل���وات اهلل وهم 
حب���ل اهلل الذي قال عنه ربنا �ض���بحانه: }وَاعَْتصِمُـــوا بِحَبِْل 

ـــهِ جَمِيعًـــا وََل تََفرَُّقـــوا{.)اآل عم���ران:١٠٣( اللَّ
فلماذا تعي�ضون يف جزيرة حتيط بها اأمواج البالء؟

ق؟ ملاذا التيه وملاذا التمزُّ
تلك  ل��رك��ب  ال�ضهيد  ال�ضبط  �ضيافة  يف  ون��ح��ن  ت��ع��ال��وا 
االأبهى  امل�ضباح  بذلك  ونهتدي  واالأو���ض��ع  االأ�ضرع  ال�ضفينة 

واالأنور ونعت�ضم بذلك احلبل االأمنت واالأوثق.
    كيف نركب �شفينة احل�شني عليه ال�شالم؟

وهدية  معنوية  بتحفة  بلده  اإىل  يعود  اأن  زائر  كل  على  اإّن 
لالأو�ضاع  حتديد  يف  تتمثل  وه��ي  زي��ارت��ه  بعد  م��ن  اإميانية 
عليه  احل�ضني  ركب  عن  تخلفه  عن  جديًا  والبحث  الفا�ضدة 
ال�ضالم لنعلم جميعًا ما هي احلواجز التي متنعنا عن االإمام 

احل�ضني ومنهاجه الذي هو ال�ضفينة وهو امل�ضباح.
علينا جميعًا اأن نتاأمل ونحن يف رحاب الرو�ضة احل�ضينية 
ما هو منهاج االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم الذي فيه خال�ص 
م��ن مت�ضك ب��ه؟ م��ا ه��ي اأ�ضوله وب��راجم��ه م��ا ه��ي االأدع��ي��ة 
املنا�ضبة لتحول هذا املنهاج اإىل د�ضتور حلياتنا اليوم ونحن 
بدورنا فّكرنا و�ضاألنا اهلل اأن يهدينا اإىل �ضواء ال�ّضبيل ونذكر 
ذلك  من  ا�ضتلهمناها  التي  التو�ضيات  بع�ص  يلي  فيما  لكم 
املنهاج والتي ن�ضاأل اهلل تعاىل اأن يخل�ضنا بها من بقايا االأمل 

التي نتج عن ال�ضيا�ضات الظاملة للحكومات.
    اأوًل: كتاب اهلل وعرتة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله
اإىل  الرحيل  واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  م��ن  ق��رب  حينما 
الرفيق االأعلى اأو�ضى اأمته مبا فيه خال�ضهم وجناتهم فقال 
�ضلى اهلل عليه واآله: »اإين تارك فيكم الثقلني ما اإن مت�ضكتم 
بهما لن ت�ضلوا بعدي اأبدا كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي«. ثم 
اأ�ضاف �ضلى اهلل عليه واآله: »... واإّنهما لن يتفرقا حتى يردا 

علّي احلو�ص«.)و�ضائل ال�ضيعة:٣٣/٢7(
وها هي االأمة اأ�ضاعت الثقلني فاأحاطت بها اأمواج املاآ�ضي.
واإن كتاب اهلل اأول �ضاٍك يوم القيامة حني ي�ضكو االأمة من 
اأمامه  وماحل م�ضدق من جعله  �ضافع م�ضفع  وهو  هجرانه. 
قال  كما  النار  اإىل  �ضاقه  خلفه  جعله  ومن  اجلنة  اإىل  ق��ادُه 

النبي �ضلى اهلل عليه واآله.)الكايف:٢/598(

اأقبلت  اإذا  اخل��ال���ص  ع��ن  عليه  اهلل  ���ض��الم  �ضئل  وق��د 
اهلل  بكتاب  فاأمرهم  املظلم  الليل  كقطع  الفنت  االأمة  على 
م�ضكاة  من  ي�ضع  واحد  نور  هما  الطاهرة  النبوية  والعرتة 
وهما  ناطق،  كتاب  واالإمام  �ضامت  اإمام  فالكتاب  واحدة، 

اأبدًا. ال يفرتقان 
اأيها الزائرون الكرام:

اأع���داءه  ا�ضتمهل  عليه  اهلل  �ضالم  ال�ضهيد  ال�ضبط  اإّن 
احلاقدين �ضواد ليلة العا�ضر من حمرم لكي يتلو املزيد من 

كتاب اهلل. واإّن علينا االقتداء مبنهاجه.
علينا اأن جنعل كتاب اهلل ب�ضرية قلوبنا فال نرى �ضيئًا اأو 
القراآن  اإاّل ون�ضتفيد من ب�ضائر  اأو نواجه موقفًا  اأمرًا  ن�ضمع 

الكرمي وروؤاه يف تف�ضريه اأو تاأويله اأو معرفة حكمه.
زاد  خري  وهي  واالأنقى  االأ�ضفى  هي  القراآنية  الثقافة  اإّن 

لالإن�ضان يف م�ضريته التكاملية اإىل اهلل �ضبحانه.
تختطفهم  اأن  وقبل  اأبناءنا  القراآن  على  نربي  اأن  علينا 

الثقافات الدخيلة فنخ�ضرهم ويخ�ضرون اأنف�ضهم.
عن  م�ضوؤولة  واملعاهد  واملدار�ص  واجلامعات  احلوزات  اإّن 
يف  جهدًا  ياألوا  اأال  عنها  امل�ضوؤولني  فعلى  البلد  هذا  م�ضتقبل 
تربية الن�ضاأ الواعد على اأ�ض�ص قراآنية واإاّل فاإّن امل�ضتقبل يكون 

حالك الظالم والعياذ باهلل تعاىل.
اخلطباء واالإعالميون واملوؤلفون هم رّواد الثقافة وطالئع 
توجيهاتهم  حمور  الكرمي  القراآن  يجعلوا  اأْن  فعليهم  الفكر 

وو�ضيلة تنمية املجتمع على اأ�ض�ص ر�ضينة.
تزلزله  ال  الذي  ال�ضلب  املجتمع  تربي  القراآن  ب�ضائر  اإّن 
را�ضخة  عزمية  منها  ن�ضتوحي  اأن  علينا  وهكذا  العوا�ضف 

وا�ضتقامة و�ضمودًا اأمام حتديات الزمن.
اإّن االأّمة اخلائرة العزم ال�ضعيفة النّية املرتّددة يف اتخاذ 
القرار هي اأّمة مهزومة �ضلفًا. بينما االأّمة ال�ضلبة ال�ضامدة 
واملتوّكلة على اهلل والواثقة بن�ضره العزيز اأّمٌة منت�ضرة حتى 

واإن انهزمت يف معركة ردحًا من الزمان.
املحن  نتجاوز  حتى  ال��وح��ي  بب�ضائر  نت�ضلح  اأن  فعلينا 

ون�ضبح باإذن اهلل تعاىل اأقوى من ال�ضم ال�ضياخيد.
علين���ا لي����ص فق���ط الت���داوم يف ت���الوة كت���اب اهلل املجيد، 
واإّنا اأي�ضًا املزيد من التدّبر يف اآياته الكرمية واهلل قد اأمرنا 
بذلك حنَي قال �ض���بحانه: }كَِتابٌ َأنْزَلْنَاهُ إَِليْكَ مُبَارٌَك 

رَ ُأوُلـــو اأَللْبَاِب{.)�ص:٢9( لِيَدَّبَّـــرُوا َآيَاتِـــهِ وَلِيََتَذكَّ
بيوتنا  وحّتى  وح�ضينياتنا  م�ضاجدنا  يف  تكون  اأْن  باأ�ص  وال 
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فاإّنه  وتدّبرًا  وحفظًا  تالوة  القراآن،  در�ص  جمال�ص  ودوائرنا 
ي�ضتنزل الرحمة والربكات.

    ثانيًا: العرتة الطاهرة
نعت�ضم  فكيف  الوثقى  وع��روت��ه  املتني  اهلل  حبل  ّن��ه��م  اإ
الطاهرة،  ال��ع��رتة  ع��ن  اب��ت��ع��دوا  ال��ذي��ن  خ�ضر  لقد  بهم، 
الرحمة،  ب��اب  ع��ن  و�ضلوا  ال��ن��ج��اة،  �ضفينة  ع��ن  وتخلوا 

امل�ضتقيم. ال�ضراط  وتنكبوا 
اأّما الذين ت�ضّرفوا بوالء اأهل البيت عليهم ال�ضالم فطوبى 
واآله  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  اآل  والي��ة  اإّن  م��اآب،  وح�ضن  لهم 
ن�ضمو  تعالوا  الزائرون ملراقدهم الطاهرة  اأّيها  درجات، فيا 

اإىل اأعلى تلك الدرجات.
حيث  درجة  منهم  اأرقى  وفريق  بحبهم  يكتفون  فطائفة 
يفقهون  ال��ذي��ن  منهم  واالأرق���ى  املعرفة  ح��ّق  يعرفونهم 
وهم  حّقًا،  �ضيعتهم  اإّنهم  خطاهم  على  وي�ضريون  كلماتهم 
فطوبى  وجوههم  ة  مبي�ضّ القيامة  يوم  نور  من  منابر  على 

لهم. ثم طوبى  لهم 
    ما هي وظيفتنا؟

اأ: اإّن علينا اأْن نعّمق والءنا الأهل البيت عليهم ال�ضالم واأْن 
اأحيا  فمن  اأمرهم،  اإحياء  فيها  التي  الدينية  ال�ضعائر  نكرث 
اأمرهم اأحيا اهلل قلبه، وطهره من دن�ص ال�ضّك والّنفاق واأّلف 
االإم��ام  قال  كما  اهلل  ورحمه  املوالني  اأخوته  وقلب  قلبه  بني 
اأحيا  من  اهلل  رح��م  اأمرنا  »اأح��ي��وا  ال�ضالم:  عليه  ال�ضادق 

اأمرنا«.)بحار االأنوار:٢8٢/٤٤(
عليه  بيته  واأه��ل  حممد  ذكر  وحلقات  العزاء  جمال�ص  اإّن 
وبناء  احل�ضينية  ال�ضعائر  وتكثيف  اهلل،  �ضلوات  وعليهم 
املوؤ�ض�ضات الدينية التي حتتوي هذه ال�ضعائر، اإّنها من و�ضائل 

تعميق الوالء الأهل البيت عليهم ال�ضالم.
واإّن من جتليات الوالء الأهل البيت عليهم ال�ضالم حتبيب 

النا�ص اإليهم بح�ضن اخللق و�ضدق احلديث واأداء االأمانة.
فلنكن دعاة �ضاحلني لهم باأعمالنا قبل اأقوالنا وب�ضلوكنا 
يجتذب  النفاح  كالعطر  الطيب  ال�ضلوك  ف��اإّن  دعوتنا،  قبل 
اهلل  لعل  طيبة  كلمة  �ضمعوا  اقرتبوا  ف��اإذا  بعيد  من  النا�ص 
يهديهم بها اإىل جنة الوالء، ورو�ضة احلب ورحاب رحمة اأهل 

الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله.
بدرا�ضة  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  معرفة مذهب  اإّن  ب: 
اأحاديثهم والتاأمل يف كالمهم والنظر يف حاللهم وحرامهم 

والتفقه يف ب�ضائرهم هي حّقًا درجٌة عالية من درجات الوالء 
فاإن كالمهم نور واأمرهم ر�ضد وو�ضيتهم التقوى.

كلها  جتمعنا  وم��راك��ز  وجمال�ضنا  بيوتنا  جنعل  تعالوا 
النبي  وذك��ر  اهلل  ذك��ر  عرب  �ضبحانه  اهلل  مالئكة  مهابط 
واأهل بيته ودرا�ضة تاريخهم ال�ضحيح والتفقه يف اأحكامهم 
وال�ضراط  احل��ق  الدين  متثل  التي  معارفهم  وا�ضتيعاب 

امل�ضتقيم اإىل اهلل �ضبحانه.
واأق��ول  الّدين  يف  بالتفقه  االأّم��ة  ه��ذه  �ضباب  اأدع��وا  واإيّن 
مرحلة  واأ�ضمى  اأغلى  هي  عمركم  من  املرحلة  هذه  اأّن  لهم 
بالتفقه  وذلك  الوالء  درجات  بالت�ضامي يف  منها  فا�ضتفيدوا 

يف اأحكام الدين ومعارف االإ�ضالم من م�ضادرها ال�ضليمة.
العلماء  اأفواه  النبوية ومن  والعرتة  الكرمي  القراآن  اأي من 
حولكم  من�ضوبة  فاإّنها  ال�ضيطان  و�ضراك  واإياكم  الربانيني، 

تنتظر غفلتكم لت�ضيدكم اإىل جهنم والعياذ باهلل.
املجتمع  اأو���ض��اط  يف  ينت�ضروا  اأن  الدين  علماء  على  اإّن 
اهلل  ر�ضاالت  تبليغ  يف  ويجتهدوا  املفيدة،  الكتب  وين�ضروا 
وفقه حممد واآل حممد �ضلوات اهلل عليهم اأجمعني فقد جاء 
يف احلديث ال�ضريف: »من تعلم هلل وعلم هلل دعي عند اهلل 

عظيما«.)بحار االأنوار:٢/٢9(

بقلم: الشيخ كامل معاش
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ق���د ذه���ب جملة م���ن العام���ة اإىل عدال���ة كل ال�ضحابة 
وهم بذلك قد اأعط���وا الع�ضمة واحل�ضانة ملئات بل األوف 
واآالف من االأفراد  واأنهم فوق النقد والنقا����ص بل يجعلون 
منهم القدوة للب�ض���رية بكل ما لهم من ممار�ضات كارثية، 
بينما نظرة القراآن وال�ض���نة الطاه���رة اأن الكثري منهم مل 
ي�ض���تقيموا ومل يثبتوا واأحدثوا ما اأحدثوا وبدلوا ما بدلوا.
ومل يف���رت الق���راآن املجيد من نق���د كثري م���ن ال�ضحابة 
وبي���ان اأخطائهم وت�ض���ديد التقريع بفئ���ات منهم بدءًا من 
اأول تاري���خ البعث���ة النبوية يف �ض���ورة املدثر وم���رورًا ببقية 

االأحداث يف ال�ض���رية النبوية.
بينم���ا الع���رتة الطاه���رة يف الط���رف املقاب���ل ه���ي بيئة 
م�ضطفاة الأف�ضل الر�ض���ل فخامت االأنبي���اء �ضفوة ال�ضفوة 
واأطهر االأطهار وهو من �ض���جرة ا�ضطفائية و�ضجرة نورية 
يف دوح���ة اأطياب مطهرين وكم توات���ر عنه �ضلى اهلل عليه 
واآل���ه ب���ني الفريقني اأن �ض���ادة اخللق يف اجلنة هم �ض���بعة 
من بني عبد املطلب وعد منهم اخلم�ض���ة اأ�ضحاب الك�ضاء 

اأف���راد الدائرة الثانية. وحمزة وجعفر من 

ف���اإن عظم���ة اال�ضطف���اء وامل�ضطفني لي�ض���ت كم���ا يتوهم 
بعد �ض���خ�ضاين كما يف �ض���ائر النا�ص بل هو راجع اإىل عظمة 
االآيات االإلهية وعظمة الدولة االإلهية وعظمة فعل اهلل تعاىل.

كم���ا اأنه يرتبط بعظمة امل�ض���روع االإله���ي والدولة االإلهية 
واأن���ه يحت���اج اإىل طاقم وفئ���ة ا�ضطفائي كبري ال�ض���يما واأن 
دول���ة حمم���د واآل حمم���د ه���ي م���ن اأعظ���م ال���دول االإلهية 
لالأنبي���اء، فه���و اجلهاز احلاك���م النموذجي النزي���ه الكفوء 
ال���ذي يعتمده النب���ي �ضلى اهلل عليه واآل���ه واأئمة اأهل البيت 

عليهم ال�ض���الم يف اإقام���ة الدعوة  والدول���ة االإلهية.
واإّن اال�ضطف���اء للدائ���رة الثاني���ة �ض���نة اإلهي���ة ذكره���ا 
الق���راآن يف جملة بيوت���ات االأنبياء ال�ض���ابقني، فهي عقيدة 
ذات تاأ�ضي���ل ق���راآين ف�ض���اًل ع���ن غريها م���ن طوائف من 
االآيات القراآنية وكذلك يف احلديث النبوي امل�ض���تفي�ص اأو 
املتوات���ر عن���د الفريقني كحديث يوم الدار وحديث �ض���ادة 
اأهل اجلنة �ض���بعة م���ن بني عبد املطل���ب وغريهما، ف�ضاًل 
عن اأحادي���ث االأئمة املع�ضومني.)اأمايل الطو�ض���ي:57٤(

بقلم: الشيخ محمد السند
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اأّن معاوية بن اأبي �ضفيان اأر�ضل رجاًل من  جاء يف التاريخ 
م�ضائل  عن  لي�ضاأله  ال�ضالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  اإىل  ال�ضام 
اأوالده احل�ضن  املوؤمنني  اأمري  فاأح�ضر  االأ�ضفر،  ابن  بها  بعث 
واحل�ضني وحممدًا عليهم ال�ضالم وخرّي ال�ضامي من اأن ي�ضاأل 
عليه  احل�ضن  االإم���ام  على  اختياره  فوقع  منهم،  ي�ضاء  من 

ال�ضالم ف�ضاأله فكان �ضمن االأ�ضئلة:
    ١. كم بني امل�شرق واملغرب؟

فاأجاب االإمام احل�ضن عليه ال�ضالم: »بني امل�ضرق واملغرب 
م�ضرية يوم لل�ضم�ص، تنظر اإليها حني تطلع من م�ضرقها وحني 

تغيب من مغربها.)الغارات:١٠٤/١(
وقال عليه ال�ضالم يف رواية اأخرى: »بني امل�ضرق واملغرب يوم 
مطرد لل�ضم�ص، تنظر اإىل ال�ضم�ص من حني تطلع، وتنظر اإليها 

حني تغرب، من قال غري هذا فكّذبه«.)حتف العقول:٢٢9(
    ٢. كم بني ال�شماء والأر�ص؟

دعوة  واالأر���ص  ال�ضماء  »بني  ال�ضالم:  عليه  االإم��ام  فاأجاب 
فكذبه«.)حتف  ه��ذا  غ��ري  ق��ال  فمن  الب�ضر،  وم��ّد  املظلوم 

العقول:٢٢9(
واحد  م�ضتوى  ذات  االأر���ص  اأّن  يعتقدون  النا�ص  كان  لقد 
ولها حافة عند حدودها ال�ضرقية وحافة اأخرى عند حدودها 

اأّن  ومبا  بينهما،  امل�ضافة  يعرف  اأن  ال�ضائل  ف��اأراد  الغربية، 
االإمام احل�ضن عليه ال�ضالم قد ورث علوم الطبيعة عن جده 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله، فكان عليه ال�ضالم على علم 
بكروية االأر�ص، ومبا اأنهم عليهم ال�ضالم اأو�ضياء ر�ضول اهلل 
�ضلى اهلل عليه واآله، واأّن االأنبياء قد اأمروا اأن يكلموا النا�ص 
االإمام  ومنهم  ال�ضالم  عليهم  االأئمة  فاإن  لذا  عقولهم،  بقدر 
احل�ضن عليه ال�ضالم قد التزموا بهذا ال�ضرط من اأن يكلموا 
النا�ص بقدر عقولهم، لذا �ضاغ عليه ال�ضالم جوابه مبا يتفق 
واملغرب وبني  امل�ضرق  االأبعاد بني  الكون وحقائق  مع مفاهيم 
اأو عقول النا�ص  ال�ضماء واالأر�ص، ومبا يتفق مع عقل ال�ضائل 
يف ذلك الع�ضر دون اأن يناق�ص علوم الطبيعة التي ُعرفت يف 

القرون االأخرية.
امل�ضافة بني امل�ضرق واملغرب تختلف بني منطقة واأخرى، 
فهي بذلك تعني ن�ضف اخلط املنحني الذي يحيط باأّية 
نقطة من االأر�ص ويتجه غربًا حتى ي�ضل اإىل نف�ص النقطة 
من جهتها ال�ضرقية، اأي ن�ضف الدائرة املغلقة التي تدور 

حول االأر�ص.
يف خط اال�ضتواء تكون امل�ضافة بني امل�ضرق واملغرب ن�ضف 
عن  قلياًل  يزيد  ال��ذي  اال���ض��ت��واء  خ��ط  عند  االأر����ص  حميط 

اأج�بة الإمام احل�شن عليه ال�شالم
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اأي  عند  واملغرب  امل�ضرق  بني  فامل�ضافة  مرت،  كيلو   )٤٠٠٠٠(
مرت،  كيلو   )٢٠٠٠٠( ح��وايل  تبلغ  اال�ضتواء  خط  على  نقطة 
وتقل هذه امل�ضافة بني امل�ضرق واملغرب كلما اجتهنا �ضمااًل اأو 
ال�ضمايل واجلنوبي، فلي�ص  جنوبًا، حتى تتال�ضى يف القطبني 
فيهما م�ضرق وال مغرب، لذا ال ميكن التعبري عن امل�ضافة بني 

امل�ضرق واملغرب برقم ثابت وحمدد.
علمًا باأّن م�ضرية يوم لل�ضم�ص، ال يراد بها حركة ال�ضم�ص يف 
الف�ضاء، واإنا املق�ضود بها م�ضريتها وكما يراها الرا�ضد اأو 
املراقب على االأر�ص، ففي الفرتة بني طلوع ال�ضم�ص ومغيبها، 
خاللها  قطعت  قد  االأر���ص،  على  �ضعاعها  اأو  ال�ضم�ص  تكون 
املمتدة  النقاط  كافة  واملغرب  امل�ضرق  بني  املطلوبة  امل�ضافة 

�ضمااًل وجنوبًا على امتداد خط طلوعها وخط مغيبها.
واملغارب،  امل�ضارق  تعدد  على  داللة  املذكور  اجل��واب  ففي 

واإ�ضارة وا�ضحة اإىل كروية 
االأر����ص رمب��ا ك��ان ال�ضامع 
النه�ضة  يف ع�ضور ما قبل 
فكل  ي��درك��ه��ا،  ال  احلديثة 
م�����ض��رق ه���و م���غ���رب وك��ل 
فلي�ص  م�ضرق،  ه��و  مغرب 
ه��ن��اك م�����ض��رٌق ث��اب��ٌت وال 

مغرٌب ثابٌت.
امل�ضافة  حتديد  ميكن  ال 
برقم  واالأر�ص  ال�ضماء  بني 
حتديد  يتم  اأن  اإال  ث��اب��ت، 
مثاًل  فيقال  معينة،  نقطة 

مبعدل  واالأر����ص  ال�ضماء(  يف  )وه��و  القمر  بني  امل�ضافة  اإّن 
ال�ضماء(  ال�ضم�ص )�ضمن  امل�ضافة بني  واأّن  كيلو مرت،  )كذا( 
واالأر�ص مبعدل )كذا اآخر( كيلو مرت، واأّن امل�ضافة بني امتداد 

الهواء اجلوي واالأر�ص مبعدل )رقم اآخر( كيلو مرت وهكذا.
وبني  ال�ضوئية  بال�ضنني  ال�ضماء  جنوم  بني  امل�ضافة  تقا�ص 

املجرات مباليني ال�ضنني ال�ضوئية.
ال�ضماء  الأجرام  ولي�ص  حمدد  مادي  تعريف  لل�ضماء  فلي�ص 
م�ضافات ثابتة الأنها وب�ضمنها االأر�ص جتري اأما دائرًا مبدارات 
بينها  فامل�ضافات  البع�ص  بع�ضها  حول  )بي�ضوية(  اأهليليجية 
تتغري فتقرتب اأحيانًا من بع�ضها البع�ص وتبتعد اأحيانًا اأخرى، 

كما هي حال جنوم  االأخر،  البع�ص  بع�ضها عن  مبتعدًا  واإّما 
ال�ضماء اأو �ضمو�ضها.

فكّذبه،  هذا  غري  قال  فمن  ال�ضالم:  عليه  قوله  اأّن  كما 
يخولنا اأن نقول اإّن احلديث الذي يحدد امل�ضافة بني ال�ضماء 
اأر�ضني  كل  بني  اأو  متجاورتني  �ضمائني  كل  بني  اأو  واالأر���ص، 
وال  ومفرتى،  مو�ضوع  �ضنة،   )5٠٠( مب�ضرية  متجاورتني، 
�ضحة ل�ضدوره عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله فاإ�ضافة 
ال�ضماء  اأج���رام  ب��ني  امل�ضافات  حتديد  اإمكانية  ع��دم  اإىل 
بع�ضها  بني  االأبعاد  مت�ضاوية  غري  اأي�ضًا  فهي  ثابتة،  باأرقام 
غري  الكون  اأّن  اأك��دت  قد  العلمية  املعطيات  والأّن  البع�ص، 
حدوده  وتقا�ص  االأب��ع��اد،  من  نهاية  ال  ما  اإىل  وميتد  حمدد 

حاليًا باآالف املاليني من ال�ضنني ال�ضوئية.
مليون   )9.5( ح��وايل  تبلغ  ال�ضوئية  ال�ضنة  ب��اأّن  علمَاً 
فالعقل  م��رت،  كيلو  مليون 
الب�ضري قا�ضر عن اإدراك 
�ضعة الكون واأبعاد حدوده.
االإم��ام  ا�ضتطاع  فكيف 
احل�����ض��ن ع��ل��ي��ه ال�����ض��الم 
م��ع��رف��ة ه����ذه احل��ق��ائ��ق 
مبا  جوابه  و�ضاغ  الكونية 
م���ع ح��ق��ائ��ق  ي��ت��ن��اق�����ص  ال 
ع���ل���م ال���ف���ل���ك وال���غ���الف 
اجل����وي ال��ت��ي اأظ��ه��رت��ه��ا 
النه�ضة  ع�����ض��ر  اأب��ح��اث 
ي��ن��ق��ل  ومل  احل������دي������ث، 
العرتة  واأئ��م��ة  واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر���ض��ول  غ��ري  ع��ن 
اأكدتها  التي  املعلومات  هذه  مثل  ال�ضالم  عليهم  الطاهرة 
عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  خ�صَّ  اإذًا  ومل  املذكورة؟  االأبحاث 
من  غريهم  دون  ال�ضالم  عليهم  عرتته  من  االأئ��م��ة  واآل��ه 
اإىل  عليه  لالإجابة  موجه  ال�ضوؤال  العلوم؟  بهذه  ال�ضحابة 
القاعدة  منظمة  من  ب��دءًا  احلاقدين  االإ�ضالم  اأع��داء  كل 
من  واالإره��اب��ي��ني  بالقتلة  وم���رورًا  وال�ضهيونية  وقيادتها 
التي  التحالف  ق��وات  بقيادة  وانتهاء  وغ��ريه��م  البعثيني 

الفتنة ودعم االإرهاب. اأجل زرع  تعمل من 

بقلم: سعد حاتم مرزه
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اإّن ال�ض���واهد القراآني���ة عل���ى ا�ضطف���اء الدائ���رة الثاني���ة 
الأه���ل البي���ت عليهم ال�ض���الم التي ه���ي تبع للدائ���رة االأوىل 
االأربعة ع�ض���ر مع�ضومًا عليهم ال�ضالم كثرية، نذكر نبذة من 
قائمة فهر�ض���ية -ال على وجه الب�ضط وال اال�ضتق�ضاء لكل ما 
�ض���ياأتي يف ت�ضاعيف االأدلة - لل�ض���واهد القراآني���ة والروائية 
على اأف�ضلية جن���وم الدائرة الثانية اال�ضطفائية الأهل البيت 

عليهم ال�ض���الم على بقية النبيني واملر�ض���لني:
ت�ض���ري االآيات االأخرية من �ض���ورة احلج وبع�ص االآيات من 
�ض���ورة البقرة اإىل اأّن اآباء واأجداد النبي �ضلى اهلل عليه واآله 
ف�ضاًل عن االأربعة ع�ض���ر مع�ضومًا هم �ض���هداء على النا����ص 
اأي كل م���ن االأول���ني واالآخري���ن بينما مل ينعت الق���راآن اأحدًا 
م���ن بقية االأنبياء بذلك بل هم �ض���هداء عل���ى اأممهم خا�ضة 
بخالف �ضيد االأنبياء فاإّنه ال�ضاهد على كل طبقات ال�ضهداء.

وما ت�ض���ري اإليه االآيات )١٢٤-١٢9( من �ضورة البقرة من 
طلب اإبراهيم عليه ال�ض���الم مقامًا اأعلى من االإمامة االإلهية 

اال�ضطفائية العامة بعد ح�ضوله عليها بعد النبوة والر�ض���الة 
واخللة، وهو جعله م�ضلما ت�ض���ليمًا ا�ضطفائيًا عاليًا �ضيمنحه 
اهلل تعاىل االأمة من ذريته من ن�ض���ل اإ�ض���ماعيل التي �ضيبعث 

فيهم خ���امت النبيني وهي الو�ضاية اال�ضطفائية العالية.
وم���ا ت�ض���ري اإلي���ه اآي���ات الوالي���ة  كاجله���اد االبتدائي وهو 
رئا�ض���ة النظام الب�ض���ري ب�ضميم���ة الرواي���ات القطعية اأنها 
�ضالحي���ة الدائرتني االأوىل والثاني���ة اال�ضطفائيتني من بني 
ها�ض���م �ض���ورة الرباءة االآية )١١١-١١٢( و�ضورة احلج االآية 
)٣9( ومل يجع���ل اهلل تع���اىل ه���ذا املن�ض���ب لبقي���ة االأنبياء 
واملر�ض���لني ال فيما �ضبق وال فيما �ضياأتي يف نزول عي�ضى عليه 

ال�ض���الم واإدري����ص واإليا����ص وجميئ جلهم يف الرجعة.
وه���ذا متطابق مع اخت�ضا�ص والي���ة االأر�ص للدائرتني من 
بني ها�ضم يف اآية الفيء يف �ضورة احل�ضر فلله وللر�ضول ولذي 
القرب���ى، والالم للوالية والفيء كل ثروات االأر�ص؛ ومل يجعل 

اهلل تعاىل ذلك لبقية االأنبياء واملر�ضلني يف القراآن.

ال�ش�اهد القراآنية على ا�شطفاء 
اأبي الف�شل العبا�ص عليه ال�شالم
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وه���و متطابق م���ع اآية امل���ودة يف القربى وهي م���ن االآيات 
املت�ضمنة لبنود الدين التي ال يقع فيها ن�ض���خ لبنود ال�ضريعة 
التي تختلف من نبي اإىل اآخر، فجعل اأجر الدين مودة قربى 
النب���ي ال مودة بقية االأنبياء واإن كان���ت هي اأي�ضًا من اأ�ضول 
الدين ولكن مل يبالغ فيها بجعلها عداًل للدين كمودة القربى 
واملندرج فيه���ا قطعًا الدائرة الثانية كحم���زة وجعفر وبقية 

النجوم من بني ها�ضم.
ومثلها قوله تعاىل فاجعل اأفئدة من النا����ص تهوي اإليهم، 

ولي�ص اللفظ تهوي اإيّل بل اإليهم.
وهو متطابق مع اآي���ات وراثة اأويل االأرحام القربى ملقامات 

وواليات النبي �ضلى اهلل عليه واآله كوراثة ا�ضطفائية.
الرواي���ات  ورود  بع���د  التطه���ري  اآي���ة  اإلي���ه  ت�ض���ري  وم���ا 
الثاني���ة  الرتب���ة  يف  ب�ض���مولها  املتوات���رة  اأو  امل�ض���تفي�ضة 
للدائ���رة الثانية اال�ضطفائية من بني ها�ض���م وبالتايل فاإن 
ا�ضطفاءهم يف �ض���جرة طينة ا�ضطفاء �ض���يد االأنبياء، ومل 
يقرر ذلك لبقية االأنبياء، واإن ورد اأن نور االأنبياء من نوره 
�ضلى اهلل عليه واآله لكن مل يرد اأن جملة طينات منه �ضلى 
اهلل عليه واآله لكن ورد ذلك يف جعفر الطيار اأنه من طينة 

النب���ي و�ض���جرته وكذلك يف حمزة.
تع���اىل: )}وأنـــذر عشـــرتك  قول���ه  اإلي���ه  ي�ض���ري  وم���ا 
ال���دار  حدي���ث  وه���و  املخل�ض���ني(  ورهط���ك  األقربـــن{ 
م���ن قوله �ضلى اهلل علي���ه واآله: »بعثت اإليكم يا بني ها�ض���م 
بخا�ض���ة واإىل النا����ص بعامة« وق���د عر�ص على بني ها�ض���م 
ن�ضرت���ه وعون���ه ليجازى ال���ذي يقب���ل بهذا االلت���زام مقام 
�ض���يادة الو�ضاية واخلالفة بعد النبي �ضل���ى اهلل عليه واآله، 
وهذا العر�ص امتياز اخت�ص به بنو ها�ض���م دون غريهم من 
االأنبياء، ولي����ص هذا ال�ض���بب يف احلكم���ة اإال لكون االأقربني 
ل���ه �ضل���ى اهلل عليه واآله اأك���رث اإخال�ضًا ون�ضيح���ة وفداء له 
من �ض���ائر الب�ض���ر كم���ا و�ضفهم الق���راآن اأنه���م االأقربون له 
واملخل�ضون له؛ ومن ثم ت�ضنموا مقام الوالية يف اآيات الوالية 
يف الدين بعنوان القرب من النبي �ضلى اهلل عليه واآله اأقرب 

له من بقي���ة االأنبياء.
ف���اإّن جنوم الدائ���رة اال�ضطفائية الثانية من بني ها�ض���م 
مبقت�ضى قوله تعاىل }ثـــم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 

مـــن عبادنـــا{ تبعًا للدائ���رة االأوىل ورث���وا ا�ضطفائيًا لدنيا 
الكت���اب بع���د النبي �ضل���ى اهلل علي���ه واآله وه���ذه الوراثة مل 
يح�ص ب���ه بقية االأنبياء، والكتاب مهيم���ن على من قبله من 

االأنبياء. لبقية  الكتب 
وم���ا ورد م�ض���تفي�ضًا من طرق الفريقني ع���ن النبي �ضلى 
اهلل عليه واآله والو�ضي اأن �ض���ادات اأهل اجلنة ويوم القيامة 
هم �ض���بعة من بني عبد املطلب وذك���ر فيهم جعفر وحمزة؛ 
وهذا على وزن فاطمة �ض���يدة اأهل اجلنة واحل�ضن واحل�ضني 

�ضيدا �ضباب اأهل اجلنة.
فمم���ا ورد من افتخار �ض���يد االأنبياء ب�ض���بعة من اأهل بيته 
من اأ�ضحاب الك�ض���اء وجعف���ر وحمزة، ومن البني اأن �ض���يد 
االأنبي���اء ال ي�ض���تقيم اأن يفتخر اإال مبا ينا�ض���ب مقام �ض���وؤدد 
النبوة، وبعبارة اأخ���رى اإن االفتخار يف لغة الع�ضمة والنبوة 

هي احتجاج ل�ض���وؤدد النبوة وا�ض���تدالل على �ضوؤدد نبوته.
وبنف����ص البيان افتخر واحتج �ض���يد االأو�ضياء على اإمامته 
و�ض���يادة و�ضايته وحقه يوم ال�ض���ورى وغريه من املواطن باأن 
عمه حمزة �ض���يد ال�ضهداء واأخاه جعفر الطيار، فجعل مقام 
حمزة وجعف���ر من دالئل اإمامته وه���ذا مقام عظيم جلعفر 
وحمزة اأنهما من الدالئل امل�ض���تقلة على االإمامة الأهل البيت 

دون نبوة بقية االأنبياء.
وكذل���ك احت���ج بقية االأئم���ة عل���ى االإمامة مبق���ام جعفر 

وحم���زة وقد اأغفل كث���ري من املتكلمني ه���ذا الدليل.
فق���د ورد م�ض���تفي�ضًا عن���د الفريق���ني اأن حم���زة كت���ب 
ا�ض���مه على �ض���اق العر����ص حمزة اأ�ض���د اهلل واأ�ض���د ر�ضوله 
نظ���ري كتاب���ة ا�ض���م اأ�ضح���اب الك�ض���اء عل���ى اأج���زاء اأعلى 
م���ن العر����ص، ومل نقف على ما ي�ض���ر اإىل كتابة ا�ض���م بقية 

اأجزاء العر����ص. االأنبي���اء على 
ث���م اإن هذا املقام والو�ض���ف االإ�ضطفائي حلمزة متيز يف 
قبال خليل اهلل الإبراهيم و�ضفوة اهلل الآدم وكليم اهلل ملو�ضى 
وروح اهلل لعي�ض���ى، وم���ن الب���ني اأن عنوان اأ�ض���د اهلل واأ�ض���د 
ر�ض���وله يعني مركز رئا�ضة قوة وقدرة احلماية هلل ولر�ضوله، 
وهذا مقام امتاز به دون بقية االأنبياء، وهذا الذي مر اإ�ضارة 
اآي���ة اإنذار الع�ض���رية اأن قرابة الدائرة الثاني���ة اال�ضطفائية 
من بني ها�ضم اأقرب ل�ضيد االأنبياء واأخل�ص لن�ضرته وعونه 
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والت�ضحية له من �ضائر امل�ضطفني.
ق���د وردت جمل���ة جمموعه���ا م�ض���تفي�ص م���ن الرواي���ات 
متي���ز الدائ���رة الثاني���ة اال�ضطفائي���ة من بني ها�ض���م على 
بقية امل�ضطفني كال���ذي ورد اأن حمزة وجعفرًا يوم القيامة 
-عندم���ا ي�ض���ائل اهلل تع���اىل االأنبياء عن اإبالغ الر�ض���الة - 
ي�ض���هدان لن���وح باإب���الغ الر�ض���الة وكذل���ك هما ال�ض���اهدان 
جلمي���ع االأنبياء، وه���ذا مقام حلم���زة وجعف���ر وال يقوم به 

بقي���ة االأنبياء بع�ضه���م لبع�ص.
وكذل���ك ورد اأن اأب���ا طال���ب ن���وره يطف���ئ ن���ور اخلالئق 
يوم القيامة عدا اأنوار اأ�ضحاب الك�ض���اء والت�ض���عة من اأهل 

البيت عليهم ال�ض���الم.
وكذل���ك ورد احلدي���ث النبوي اأن اهلل تع���اىل مل يزل ينقله 
والو�ض���ي من �ضلب اآدم اإىل االآب���اء الطاهرين اإىل اأن نقلهما 

اإىل اأطه���ر الطاهرين عبد اهلل واأبي طالب.
وكذلك ورد اأن عبد املطلب اأول من قال بالبداء واأنه �ض���ن 
�ضننًا خم�ضًا يف اجلاهلية اأجراها  اهلل تعاىل يف االإ�ضالم، مع 
اأنه من امل�ضطفني بح�ضب ن�ضو�ص القراآن املتقدمة القطعية 
والروايات القطعية بني الفريقني، فكيف ي�ضن وي�ضرع خم�ص 
�ض���ن يف النا�ص- بعد النبي عي�ضى - وهي يف اأ�ضول الت�ضريع 
الفوقاني���ة يف اأمهات اأبواب ال�ض���ريعة اإحداها يف احلج عدد 
اأ�ض���واط الط���واف، واالأخرى يف ت�ض���عري زم���زم  يف بيت اهلل 
احل���رام وهو اأعظ���م اأبواب اخلريات واالأوق���اف، والثالثة يف 
ال�ضرائب املالية العبادية وهو اأ�ضل ت�ضريع اخلم�ص، والرابعة 
يف النكاح حترمي مورد من امل�ضاهرات، واخلام�ض���ة يف باب 

الديات ت�ضريع اأ�ضل دية االإن�ضان.
قد ا�ض���تعر�ص لنا القراآن يف �ض���ورة الكهف ق�ضة اخل�ضر 
والنبي مو�ض���ى عليهما ال�ض���الم وه���و م���ن اأويل العزم وذكر 
اتباع النبي مو�ض���ى عليه ال�ض���الم م���ن اأويل العزم لويل اهلل 
ال�ضف���ي اخل�ض���ر - املن�ضو����ص وحياني���ًا عل���ى ا�ضطفائه - 
ليتعلم منه العلم الّلدين يف باب الوالية واأن مقام اخل�ضر يف 
هذا املقام متقدم ويف�ضل على النبي مو�ض���ى عليه ال�ض���الم، 
وه���ذا رغم اأن اخل�ضر مل يكن ا�ضطفاوؤه معلنًا جهارًا ظاهرًا 
بل ال يطلع عليه اإال امل�ضطفني من الب�ض���ر، ورغم اأن اخل�ضر 
لي����ص من الدائ���رة اال�ضطفائي���ة االأوىل يف الوالية اإذ مل يكن 
اإمامًا، بل من الدائرة الثانية، وهذا باب عظيم فتحه القراآن 

الكرمي وك�ضف عنه من املقارنة بني باب الوالية وباب النبوة.
وكذلك مو�ضع ثان يف �ضورة الكهف حيث اأعطي ذوالقرنني 

الوالية والقيادة دون االأنبياء الذين كانوا يف ركابه.
كم���ا اأ�ض���ار القراآن ثالثًا اإىل ه���ذه املقارنة بني البابني يف 
�ض���ورة البقرة من �ض���اأن النبي اإبراهيم عليه ال�ض���الم حيث 
نال والي���ة االإمام���ة االإلهي���ة اال�ضطفائية العام���ة بامتحان 
خا����ص بع���د النبوة والر�ض���الة واخللة، بل وكذل���ك رابعًا يف 
طلب���ه ودعائ���ه ب���اأن ينيل���ه اهلل تعاىل درج���ة من الت�ض���ليم 
اال�ضطفائ���ي الوالئي اخلا�ص الذي �ض���تناله االأمة امل�ض���لمة 
من ذرية ولده النبي اإ�ض���ماعيل والذي �ضيظل كلمة باقية يف 

عقبه ح�ضب �ض���ورة الزخرف.
وكم���ا يف �ض���ورة البق���رة يف مو�ض���ع اآخر يف �ض���اأن طالوت 
ونب���ي املالأ من بني اإ�ض���رائيل حيث اأ�ض���ندت القيادة والوالية 

اإىل طال���وت دون ذلك النبي.
وبذل���ك يتب���ني اأن هناك نظامني بل اأنظم���ة يف اال�ضطفاء 
االإلهي واأن نظام النبوة والر�ضالة رغم ماله من املقام الرفيع 

اإال اأن نظام الوالية هو االآخر له �ضوؤون عظيمة اأخرى.
وعل���ى �ضوء ذلك يتبني اأن تف�ضيل ع���دة من اأفراد الوالية 

اال�ضطفائية اأ�ضل من االأ�ضول القراآنية.

بقلم: الشيخ محمد السند
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ح��وادث  يف  للتاأثري  ط��ول  وال  ح��ول  لك  يكون  ال  عندما   -
الزمن، فاقبلها كما هي؛ الأّنها هكذا تاأتي، والبد من قبولها 

كما جاءت، وتلك اإرادة بارئها.
جميعهم  جمتمع  يف  �ضليمًا،  تبقى  اأن  ال�ضعب  م��ن   -
جمتمع  يف  تقواك،  على  حتافظ  اأن  منه  واأ�ضعب  مر�ضى.. 

كلهم يرتكبون االآثام.
- ال يكفي اأن ترغب يف ثواب ربك، بل البد اأن تخ�ضى من 
عقابه اأي�ضًا؛ فالرغبة اإىل اهلل تعاىل اإذا جتردت عن اخلوف 
حتى  اآدم،  لبني  ال�ضيطان  يزينها  اأمنية  جمرد  تبقى  منه، 
ت�ضبح دافعًا اإىل ارتكاب املزيد من االآثام؛ والرب جل وعال 
متكرب ال يقبل العمل ممن يع�ضيه، مع قطع النظر عن مقدار 

رغبته يف رحمته وغفرانه.
- ال ي�ضعر بحالوة االإميان، اإاّل من يذوق مرارة الزهد يف 

حالوة الدنيا.

- حمل الر�ضالة ثقيل، ولكنه لي�ص فوق طاقة التحمل؛ غري 
اأّنه على كل حال بحاجة اإىل اإرادة بحجم اجلبال الرا�ضيات.

لي�ص يف  ما  الطماأنينة..  تعاىل من  - يف اخلوف من اهلل 
االأمن مع غريه.

�ضيء  كل  يخلق  فهو  دائ���م..  بديع  تعاىل  اهلل  اإّن  حقًا   -
وال�ضنوات،  االأي���ام،  وكذلك  ج��دي��دة،  فاللحظات  ج��دي��دًا، 
واالأ�ضخا�ص، والتواريخ، واحلوادث.. فالكون اأبدًا فَتى يافع.. 
اأبدًا  واع��دة.. واحلياة  اأبدًا  واالأي��ام  ع��ذراء..  اأبدًا  والطبيعة 
م�ضعة.. والتاريخ اأبدًا متغري.. واهلل اأبدًا دائم ال يزول، وكل 

يوم هو يف �ضاأن.. �ضبحانه! �ضبحانه!
- قف اأمام مراآة �ضافية، وانظر اإىل �ضورتك فيها.. ترى 
ما الفرق بينك وبني تلك ال�ضورة؟ �ضتقول اإّن الفرق هو اأّنني 
احلقيقة، وتلك �ضورتها.. هكذا اأمر الدنيا واالآخرة.. فالدنيا 

�ضورة احلياة، اأّما االآخرة فهي احليوان لو كانوا يعلمون.

بقلم: هادي محمد كاظم

حــــــــــــالوة الإميــــــــــــان

13

بر
تد

ال



كّلنا نعي�ص امل�ض���اكل واالآالم واالأمرا�ص واملتاعب وال�ضعاب 
يف حياتنا اليومية وهذه امل�ض���اكل تارة مع اأنف�ض���نا، واأخرى مع 
رّبن���ا، وثالث���ة مع النا����ص وم���ع االأ�ض���رة واملجتم���ع، ورابعة مع 
الطبيع���ة وما فيها ومن فيها، فيا ترى من اأين هذه امل�ض���اكل؟ 

وما هي اأ�ض���بابها وعللها؟
ال �ض���ك اأن له���ا اأ�ض���بابًا وعلاًل، ومن اأهمها م���ا جاء يف هذا 
احلديث ال�ض���ريف فاأرجو من كل �ضديق وحبيب اأن يقراأ بدقة 
وملرات ويتفك���ر فيه بتاأمل وبعمق ويعمل ب���ه بتوجه واإخال�ص، 
حينئٍذ ترى امل�ضاكل ترتفع عنكم واحدة بعد االأخرى وتعي�ضون 

احلياة الطيبة وال�ض���عيدة وهذا ما جّربته يف حياتي.
ورد يف كت���اب ال���كايف ب�ض���ند �ضحيح عن االإم���ام جعفر بن 
حمم���د ال�ضادق عليه ال�ض���الم اأّن���ه قال: »قال اأم���ري املوؤمنني 
عل���ي عليه ال�ض���الم يف ق���ول اهلل عز وج���ل }وَمَـــا َأصَابَُكمْ 
مِـــنْ مُصِيبَـــةٍ َفِبمَا َكسَـــبَتْ َأيْدِيُكمْ وَيَعُْفـــو عَنْ َكثِرٍ{
)�ض���ورة ال�ض���ورى:٣٠(، لي����ص من التواء ع���رق وال نكبة حجر 
وال ع���رثة قدم وال خد����ص ع���ود اإال بذنب، وملا يعف���و اهلل اأكرث 
فم���ن عج���ل اهلل عقوبة ذنبه يف الدنيا ف���اإن اهلل عز وجل اأجل 
واأك���رم واأعظ���م من اأن يع���ود يف عقوبت���ه يف االآخرة«.)الكايف 

ال�ضريف:٢/٤٤5(
    بيان احلديث اإجماًل

لي����ص من التواء ع���رق اأي ما ي�ضيب االإن�ض���ان من اأن يلتوي 
عرق���ه في�ضاب مبر�ص و�ض���قم واأمل وال نكب���ة حجر يف البدن، 
ب���اأن ي�ضاب بحجر اأو ي�ضيبه حجر اأو ي�ضطدم مثاًل ب�ض���يارة 
ف���اإن االإمام عليه ال�ض���الم اإن���ا ي�ضرب بهذا مث���اًل اأي كل ما 
ي�ضيب االإن�ض���ان يف ج�ضده من داخل اجل�ضد كالتواء العرق اأو 

من اخلارج كاإ�ضابة حجر اأو عرثة قدم بحجارة فتدمى قدمه 
مثاًل اأو يخد����ص بعود كاأن ي�ضاب راأ�ض���ه بعود �ضجرة لي�ص كل 
ه���ذا اإال ب�ض���بب ذنب عمله االإن�ض���ان يف �ض���اعته اأو يومه اأو يف 

اأ�ض���بوعه اأو يف �ض���هره اأو يف �ض���نته.
ث���م اعلم���وا اأن اهلل م���ا يعف���و ع���ن العب���د ويغف���ر ل���ه اأكرث 
بكث���ري مما يبتليه مبثل ه���ذه امل�ضائب وامل�ض���اكل االجتماعية 

واالقت�ضادي���ة وال�ضيا�ض���ية واجل�ض���دية وغريها.
ثم بعد ذلك يذكر االإمام عليه ال�ض���الم رحمة اهلل اخلا�ضة 
باملوؤمن���ني؛ الأّن احلديث يخت�ص بهم باأن���ه اإذا اأخذ اهلل العبد 
بذنب���ه، وابتاله مبثل هذه االبت���الءات يف دنياه فال يعّذبه على 
ذل���ك الذنب يف اآخرته، الأن اهلل عز وج���ل اأجل واأكرم واأعظم 
م���ن اأن يعود يف عقوبة العبد م���رة اأخرى يف االآخرة، واإذا كان 
كذل���ك فال �ض���ك ال يعذبه على الذنب الذي ج���زاه يف الدنيا.

ث���ّم اإّن اإ�ضاب���ة هذه امل�ض���اكل من خ���الل الذن���وب اإنا هي 
لعامة النا����ص ولي����ص للمع�ضومني كاالأنبي���اء واالأئمة االأطهار 
عليهم ال�ض���الم، فاإن البالء لهوؤالء ه���و من رفع الدرجات كما 
قال االإمام زين العابدين عليه ال�ض���الم يف جواب يزيد اللعني 
مل���ا قال ل���ه: )اإن م���ا اأ�ضابك���م يف كربالء ويوم عا�ض���وراء من 
اأنف�ض���كم( وقراأ قوله تعاىل }وَمَا َأصَابَُكمْ مِنْ مُصِيبَةٍ َفِبمَا 
َكسَـــبَتْ َأيْدِيُكمْ{، فاأجابه االإمام عليه ال�ض���الم: »لي�ص 
ه���ذه االآية تنطبق يف حّقنا ب���ل االآية التي تنطبق يف حقنا قوله 
تع���اىل }مَا َأصَابَ مِـــنْ مُصِيبَةٍ فِي اأْلَرِْض وََل فِي َأنُْفسِـــُكمْ 
هِ  إِلَّ فِـــي كَِتـــاٍب مِـــنْ َقبْـــِل َأنْ نَبْرََأهَـــا إِنَّ َذلِـــكَ عََلـــى اللَّ
يَسِـــرٌ )22( لَِكـــيْ َل تَْأسَـــوْا عََلـــى مَا َفاتَُكـــمْ وََل تَْفرَحُـــوا بِمَا 
ال  ونح���ن  َفُخـــورٍ{  مُْخَتـــاٍل  يُحِـــبُّ ُكلَّ  َل  ـــهُ  وَاللَّ َآتَاُكـــمْ 

اأثر الذنب يف حياة الإن�شان
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ناأ�ض���ف عل���ى م���ا فاتنا يف �ض���بيل اهلل بل نفرح بذل���ك فقتالنا 
�ضهداء يف �ض���بيل اهلل �ضبحانه«.

نع���م كث���ري من���ا اإن���ا يبتل���ى يف حياته بامل�ض���اكل لذن���ب اأو 
م�ضيب���ة واإث���م، فم���اذا نفعل حت���ى نتخّل�ص من امل�ض���اكل؟!

اإّن هن���اك جمل���ة م���ن االآثار ال�ض���يئة وال�ض���لبية التي ترتتب 
عل���ى املعا�ضي والذنوب والرذائ���ل والقبائح يف حياتنا اليومية 
ف�ض���اًل عم���ا يرتت���ب عليه���ا يف االآخ���رة م���ن الع���ذاب والنار 
وال�ض���خط االإله���ي وال�ض���قاء االأب���دي، فمن اآث���ار الذنوب على 
القل���وب ق���ال اهلل تع���اىل }َكالّ بَـــْل رَانَ عََلـــى ُقُلوبِِهـــمْ مَـــا 

)املطفف���ني:١٤( يَْكسِـــبُونَ{  َكاُنـــوا 
وعن االإمام ال�ضادق عليه ال�ض���الم اأّنه قال: »ما من �ض���يء 
اأف�ض���د للقلب من خطيئته، اإن القلب ليواقع اخلطيئة فال تزال 
به حتى تغلب عليه في�ضري اأعاله اأ�ضفله«.)الكايف ال�ضريف:٢/ 

٢68،ح١(
وقال علي���ه ال�ض���الم: »اإذا اأذنب 
الرجل - وكذلك امل���راأة - خرج يف 
قلبه نكتة �ضوداء، فاإن تاب انحت، 
واإن زاد زادت حت���ى تغلب على قلبه 
ف���ال يفل���ح بعده���ا اأبدًا«.)ال���كايف 

ال�ضريف:٢7١/٢،ح١٣(
علي���ه  املوؤمن���ني  اأم���ري  وق���ال 
ال�ضالم: »ما جّفت الدموع اإال لق�ضوة 
القلوب وما ق�ض���ت القلوب اإال لكرثة 
الذنوب«.)عل���ل ال�ض���رائع:8١/١(

عل���ى  الذن���وب  اآث���ار  فم���ن 
زوال النعم���ة م���ا ج���اء ع���ن االإمام 
بقول���ه:  ال�ض���الم  علي���ه  ال�ض���ادق 
»م���ا اأنع���م اهلل على عب���د نعمة قط 

ف�ض���لبها اإياه حتى يذنب ذنبًا ي�ض���تحق بذلك ال�ضلب«.)الكايف 
)٢٤ ٢7٤،ح /٢ ال�ض���ريف:

وق���ال اأم���ري املوؤمنني علي���ه ال�ض���الم: »فما زال���ت نعمة وال 
ن�ضارة عي�ص اإال بذنوب اجرتحوا اأّن اهلل لي�ص بظالم للعبيد«.

)اخل�ضال:6٢٤/٢(
وق���ال االإم���ام ال�ضادق علي���ه ال�ض���الم: »اإن الرج���ل يذنب 
الذنب فيحرم �ضالة الليل واإن العمل ال�ضيئ اأ�ضرع يف �ضاحبه 

من ال�ض���ّكني يف الّلحم«.)املحا�ضن:١/١١5(
وق���ال الر�ض���ول االأكرم �ضل���ى اهلل عليه واآله و�ض���لم: »اتقوا 
الذنوب فاإنها ممحقة للخ���ريات - اأي تزيل اخلريات وما فيه 
ال�ض���عادة - اإّن العبد ليذننب الذنب فين�ضى به العلم الذي كان 

االأنوار:٣77/7٠( علمه«.)بحار  قد 

وم���ن اآث���ار الذن���وب يف حل���ول النعمة، ق���ال تع���اىل: }وَمَا 
َأصَابَُكـــمْ مِنْ مُصِيبَةٍ َفِبمَا َكسَـــبَتْ َأيْدِيُكـــمْ وَيَعُْفو عَنْ 

َكثِرٍ{.)ال�ض���ورى:٣٠(
وق���ال اأم���ري املوؤمنني عل���ي عليه ال�ض���الم: »توق���وا الذنوب 
فم���ا م���ن بلية وال نق����ص رزق اإال بذنب حتى اخلد����ص والكبوة 
وامل�ضيبة، ق���ال تعاىل: }وَمَا َأصَابَُكمْ مِـــنْ مُصِيبَةٍ...{«.

)التمحي�ص:٣7،ح٣٣(
ق���ال ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل علي���ه واآله: »م���ا اختلج عرق وال 
ع���رثت رجل اإال مبا قدم���ت اأيديكم وما يعف���و اهلل عنه اأكرث«.

املفيد:٣5( )اأمايل 
قال اأم���ري املوؤمن���ني علي عليه ال�ض���الم: »اح���ذروا الذنوب 
فاإن العبد ليذننب فيحب����ص عن���ه الرزق«.)اخل�ضال:6٢٠/٢(

ُنوِب   ���وُت  ِبالذُّ وق���ال االإمام ال�ضادق عليه ال�ض���الم: »َمنْ  مَيُ
���وُت ِبااْلآَج���اِل، َو َمْن  ْن مَيُ اأَْك���رَثُ مِمَّ
ْن َيِعي�ُص  ْح�َض���اِن اأَْكرَثُ مِمَّ َيِعي�ُص ِبااْلإِ
ِبااْلأَْعَماِر«.)اأمايل الطو�ض���ي:٣٠5(

ب�ض���بب  يك���ون  امل���وت  اأك���رث  اأي 
ال���ذي يفعله االإن�ض���ان. الذن���ب 

»اأم���ا  ال�ض���الم:  علي���ه  وق���ال 
اإن���ه لي����ص م���ن ع���رق ي�ض���رب وال 
اإال  مر����ص  وال  �ض���داع  وال  نكب���ة 
بذن���ب وذل���ك ق���ول اهلل ع���ز وجل 
يف كتاب���ه: }وَمَـــا َأصَابَُكـــمْ مِنْ 
مُصِيبَـــةٍ...{«؛ ثم ق���ال: »وما يعفو 
اهلل اأك���رث مما يوؤاخ���ذ به«.)الكايف 

)٣ ٢69،ح /٢ ال�ض���ريف:
املوؤمن���ني  اأم���ري  وق���ال 
ق���وم  عم���ل  »اإذا  ال�ض���الم:  علي���ه 
باملعا�ض���ي �ضرف عنهم ما كان قدر له���م من املطر«.)الكايف 

)١ 5 ح ،٢ 7 ٢ /٢ : يف ل�ض���ر ا
وق���ال االإمام الكاظ���م عليه ال�ض���الم: »كلما اأح���دث العباد 
من الذنوب ما مل يكونوا يعلمون اأحدث اهلل لهم من البالء ما 

مل يكون���وا يعرفون«.)ال���كايف ال�ض���ريف:٢75/٢،ح٢9(
فم���ا ذكر م���ن اآث���ار الذنوب عل���ى حي���اة االإن�ض���ان اإنا هو 
غي����ص م���ن في����ص يف ه���ذا ال���وادي فم�ض���اكلنا االقت�ضادي���ة 
وال�ضيا�ض���ية واالجتماعي���ة واالأ�ض���قام واالأمرا����ص وامل�ضائب 
وكل �ض���وء ي�ضي���ب الب�ض���ر اإن���ا هو م���ن ذنوبه���م اإال االأنبياء 
واالأو�ضي���اء واالأولي���اء واالأمث���ل فاالأمثل فما اأ�ضابه���م اإنا هو 
لرفع درجاتهم وتكاملهم، اأما نحن وعامة النا����ص فما اأ�ضابنا 

فمن ذنوبن���ا وحينئٍذ م���ا هو احلل؟
بقلم: السيد عادل العلوي
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ع���ن اأََباٌن َعْن �ُض���َلْيٍم َق���اَل ُقْلُت ِلَعِلّي عليه ال�ض���الم َيا اأَِمرَي 
امْلُوؤِْمِننَي اإِينِّ �َض���ِمْعُت ِمْن �َض���ْلَماَن َوامْلِْقَداِد َواأَِبي َذرٍّ �َضْيئًا ِمْن 
ِب���ِي �ضلى اهلل عليه واآله  َواَيِة َعِن النَّ َتْف�ِض���رِي اْلُقْراآِن َوِم���َن الرِّ
ْيُت يِف اأَْيِدي  ِديَق َما �َض���ِمْعُت ِمْنُه���ْم َوَراأَ ُثمَّ �َض���ِمْعُت ِمْنَك َت�ضْ
َحاِديِث َعِن  ا����صِ اأَ�ْض���َياَء َكِثرَيًة ِمْن َتْف�ِض���رِي اْلُقْراآِن َوِمَن االأَ النَّ
ْنُتْم  ِب���يِّ �ضلى اهلل عليه واآله ُتَخاِلُف الَِّذي �َض���ِمْعُتُه ِمْنُكْم َواأَ النَّ
ا�َص َيْكِذُبوَن َعَلى َر�ُضوِل اهلل  ى النَّ َتْزُعُموَن اأَنَّ َذِلَك َباِطٌل اأََفرَتَ

ِيِهْم؟ ���ُروَن اْلُقْراآَن ِبَراأْ ِديَن َوُيَف�ضِّ �ضل���ى اهلل عليه واآله ُمَتَعمِّ

َق���اَل: َفاأَْقَب���َل َعِليٌّ عليه ال�ض���الم َفَقاَل يِل: »َيا �ُض���َلْيُم َقْد 
ا����صِ َحّق���ًا َوَباِطاًل  ���َواَب، اإِنَّ يِف اأَْيِدي النَّ ْلَت َفاْفَهِم اجْلَ �َض���اأَ
َكمًا  ���ًا َوَعاّمًا َوحُمْ ْدقًا َوَكِذبًا َوَنا�ِض���خًا َوَمْن�ُض���وخًا َوَخا�ضّ َو�ضِ
َوُمَت�َض���اِبهًا َوِحْفظ���ًا َوَوَهمًا َوَقْد ُكِذَب َعَلى َر�ُض���وِل اهلل �ضلى 

اهلل علي���ه واآله َعَلى َعْهِدِه َحتَّى َق���اَم ِفيِهْم َخِطيبًا َفَقاَل اأَيَُّها 
دًا  اَب���ُة َفَمْن َك���َذَب َعَل���يَّ ُمَتَعمِّ ْت َعَليَّ اْلَكذَّ ا����صُ َق���ْد َك���رُثَ النَّ
 َ اِر ُثمَّ ُكِذَب َعَلْي���ِه ِمْن َبْعِدِه ِحنَي ُتُويفِّ اأْ َمْقَع���َدُه ِمَن النَّ َفْلَيَتَب���وَّ
ا  َ لَّى اهلل َعَلْي���ِه َواآِلِه َواإِنَّ ْحَم���ِة َو�ضَ َرْحَم���ُة اهلل َعَلى َنِب���يِّ الرَّ

ِديِث اأَْرَبَعُة َنَفٍر َلْي����صَ َلُهْم َخاِم����ٌص. َياأِْتيَك ِباحْلَ

ُم  ثَّ �ْض���اَلِم ال َيَتاأَ ٌع ِباالإِ نِّ َرُج���ٌل ُمَناِف���ٌق ُمْظِهٌر ِلالإِمَي���اِن ُمَت�ضَ
ُج اأَْن َيْك���ِذَب  َعَلى َر�ُض���وِل اهلل �ضل���ى اهلل عليه واآله  َواًل َيَتَح���رَّ
اٌب مَلْ َيْقَبُلوا ِمْنُه  ���ُه ُمَناِفٌق َك���ذَّ نَّ ���دًا َفَلْو َعِلَم امْلُ�ْض���ِلُموَن اأَ ُمَتَعمِّ
اِحُب َر�ُضوِل اهلل �ضلى اهلل  ُهْم َقاُلوا َهَذا �ضَ ُقوُه َوَلِكنَّ دِّ َومَلْ ُي�ضَ
عليه واآله َراآُه َو�َضِمَع ِمْنُه َوُهَو اَل َيْكِذُب َواَل َي�ْضَتِحلُّ اْلَكِذَب َعَلى 
َر�ُض���وِل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله َوَق���ْد اأَْخرَبَ اهلل َعِن امْلَُناِفِقنَي 
َفُهْم َفَقاَل اهلل َع���زَّ َوَجلَّ - َواإِذا  ا َو�ضَ َفُه���ْم مِبَ ���ا اأَْخرَبَ َوَو�ضَ مِبَ

ــري الـــــقـــــراآن عــنــد ــش ــ� ــف ت
ال�شالم عليهم  البيت  اأهــل 
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ْن َيُقوُلوا َت�ْضَمْع ِلَقْوِلِهْم ُثمَّ َبُقوا  َراأَْيَتُهْم ُتْعِجُبَك اأَْج�ض���اُمُهْم َواإِ
وِر  اِر ِبالزُّ َع���اِة اإِىَل النَّ اَلِل َوالدُّ ِة ال�ضَّ ُب���وا اإِىَل اأَِئمَّ َبْع���َدُه َوَتَقرَّ
ْوُهُم االأَْعَماَل َوَحَمُلوُهْم َعَلى  َفاِق َواْلُبْهَت���اِن َفَولَّ َواْلَكِذِب َو النِّ
ا����صُ َمَع امْلُُلوِك  ا النَّ َ ْنَيا َواإِنَّ ا����صِ َواأََكُلوا ِبِهْم ِمَن الدُّ ِرَقاِب النَّ

ُل االأَْرَبَعِة. َم اهلل َفَهَذا اأَوَّ ْنَيا اإِالَّ َم���ْن َع�ضَ يِف الدُّ

َوَرُج���ٌل �َض���ِمَع ِمْن َر�ُض���وِل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله �َض���ْيئًا 
ْد َكِذبًا َوُهَو يِف  َفَل���ْم َيْحَفْظُه َعَلى َوْجِهِه َوَوِهَم ِفي���ِه َومَلْ َيَتَعمَّ
َي���ِدِه َيْرِوي���ِه َوَيْعَمُل ِب���ِه َو َيُقوُل اأََنا �َض���ِمْعُتُه ِمْن َر�ُض���وِل اهلل 
���ُه َوِهَم مَلْ َيْقَبُلوا  �ضل���ى اهلل عليه واآله َفَلْو َعِلَم امْلُ�ْض���ِلُموَن اأَنَّ

ُه. ُه َوِه���َم ِفيِه َلَرَف�ضَ َوَلْو َعِلَم ُهَو اأَنَّ

َوَرُجٌل َثاِلٌث �َض���ِمَع ِمْن َر�ُض���وِل اهلل �ضل���ى اهلل عليه واآله 
ْو �َض���ِمَعُه َنَهى َعْن  �َض���ْيئًا اأََمَر ِب���ِه ُثمَّ َنَهى َعْنُه َوُهَو اَل َيْعَلُم اأَ
�َض���ْيٍء ُث���مَّ اأََمَر ِبِه َوُهَو اَل َيْعَل���ُم َحِفَظ امْلَْن�ُض���وَخ َومَلْ َيْحَفِظ 
ُه َوَلْو َعِلَم امْلُ�ْض���ِلُموَن  ُه َمْن�ُض���وٌخ َلَرَف�ضَ نَّ ا�ِض���َخ َفَل���ْو َعِلَم اأَ النَّ

وُه. َلَرَف�ضُ اإِْذ �َض���ِمُعوُه  َمْن�ُضوٌخ  ُه  اأَنَّ

َوَرُج���ٌل َراِب���ٌع مَلْ َيْك���ِذْب َعَل���ى اهلل َواَل َعَلى َر�ُض���وِلِه ُبْغ�ضًا 
ِلْلَك���ِذِب َوَتَخوُّف���ًا ِم���َن اهلل َوَتْعِظيمًا ِلَر�ُض���وِلِه �ضلى اهلل عليه 
واآل���ه َومَلْ ُيوِهْم َبْل َحِفَظ َما �َض���ِمَع َعَلى َوْجِه���ِه َفَجاَء ِبِه َكَما 
ا�ِض���َخ ِمَن امْلَْن�ُضوِخ  �َض���ِمَعُه َومَلْ َيِزْد ِفيِه َومَلْ َيْنُق�ْص َوَحِفَظ النَّ
ْمَر َر�ُض���وِل اهلل �ضلى  نَّ اأَ ا�ِض���ِخ َوَرَف�َص امْلَْن�ُض���وَخ َواإِ َفَعِم���َل ِبالنَّ
اهلل علي���ه واآل���ه َوَنْهَي���ُه ِمْثُل اْلُق���ْراآِن َنا�ِض���ٌخ َوَمْن�ُض���وٌخ َوَعامٌّ 
َك���ٌم َوُمَت�َض���اِبٌه َوَق���ْد َكاَن َيُكوُن ِمْن َر�ُض���وِل اهلل  َوَخا����صٌّ َوحُمْ
�ضل���ى اهلل عليه واآله اْل���َكاَلُم َلُه َوْجَه���اِن َكاَلٌم َخا�صٌّ َوَكالٌم 
َع���امٌّ ِمْث���ُل اْلُقْراآِن َي�ْض���َمُعُه َمْن اَل َيْعِرُف َما َعَن���ى اهلل ِبِه َوَما 
َحاِب  َعَنى ِبِه َر�ُض���وُل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله َوَلْي����صَ ُكلُّ اأَ�ضْ
َر�ُضوِل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله َكاَن َي�ْضاأَُلُه َفَيْفَهُم َوَكاَن ِمْنُهْم 
���وَن اأَْن َيِجيَء  ُلُه َواَل َي�ْض���َتْفِهُم َحتَّى اإْن َكاُن���وا َلُيِحبُّ َم���ْن َي�ْض���اأَ
اِرُئ َواالأَْعَراِبيُّ َفَي�ْض���اأََل َر�ُض���وَل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله  الطَّ
ْدُخُل َعَلى َر�ُض���وِل اهلل �ضلى اهلل  ���ى َي�ْض���َمُعوا ِمْنُه َوُكْن���ُت اأَ َحتَّ
علي���ه واآله ُكلَّ َي���ْوٍم َدْخَل���ًة َويِف ُكلِّ َلْيَلٍة َدْخَل���ًة َفُيْخِليِني ِفيَها 
َحاُب َر�ُض���وِل اهلل �ضلى اهلل  اأَُدوُر َمَع���ُه َحْيُث َداَر َوَقْد َعِلَم اأَ�ضْ
ي  ا����صِ َغرْيِ َنُع َذِلَك ِباأََحٍد ِمَن النَّ ُه مَلْ َيُك���ْن َي�ضْ علي���ه واآله اأَنَّ
ا َكاَن َذِلَك يِف َمْنِزيِل َياأِْتيِني َر�ُض���وُل اهلل �ضلى اهلل عليه  َ َوُرمبَّ

َقاَم ِن�َض���اَءُه  َذا َدَخْلُت َعَلْيِه يِف َبْع�ِص َمَناِزِلِه َخاَل ِبي َواأَ واآله َفاإِ
َذا اأََتايِن ِلْلَخْلَوِة يِف َبْيِتي مَلْ َتُقْم ِمْن  ُه َواإِ ي َوَغرْيَ َفَل���ْم ُيْبِق َغرْيِ
َذا �َض���اأَْلُتُه اأََجاَبِني  ، َو ُكْنُت اإِ ِعْنِدَن���ا َفاِطَمُة َواَل اأََحٌد ِمِن اْبَنيَّ
َواإَِذا �َضَكتُّ اأَْو َنِفَدْت َم�َضاِئِلي اْبَتَداأَيِن َفَما َنَزَلْت َعَلْيِه اآَيٌة ِمَن 
ي َوَدَعا اهلل  ِنيَه���ا َواأَْماَلَها َعَليَّ َفَكَتْبُتَها ِبَخطِّ اْلُقْراآِن اإِالَّ اأَْقَراأَ
َظِني َفَما َن�ِض���يُت اآَي���ًة ِمْن ِكَتاِب اهلل  اَها َوُيَحفِّ َمِن���ي اإِيَّ اأَْن ُيَفهِّ
ُمْن���ُذ َحِفْظُتَها َوَعلََّمِني َتاأِْويَلَها َفَحِفْظُت���ُه َواأَْماَلُه َعَليَّ َفَكَتْبُتُه 
َوَم���ا َتَرَك �َض���ْيئًا َعلََّمُه اهلُل ِمْن َح���اَلٍل َوَح���َراٍم اأَْو اأَْمٍر َوَنْهٍي 
ْو َيُك���وُن اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَم���ِة اإِالَّ َوَقْد  َي���ٍة َكاَن اأَ اأَْو َطاَع���ٍة َوَمْع�ضِ
َع َيَدُه َعَلى  َعلََّمِنيِه َوَحِفْظُتُه َومَلْ اأَْن�َص ِمْنُه َحْرفًا َواِحدًا ُثمَّ َو�ضَ
الأَ َقْلِبي ِعْلم���ًا َوَفْهمًا َوِفْقهًا َوُحْكمًا  ْن مَيْ ���ْدِري َو َدَعا اهلَل اأَ �ضَ

ْن�َض���ى. َظِني َفاَل اأَ ْن ُيَحفِّ َوُن���ورًا َواأَْن ُيَعلَِّمِن���ي َفاَل اأَْجَه���َل َواأَ
َك ُمْنُذ َيْوٍم َدَعْوَت اهلَل  َفُقْل���ُت َلُه َذاَت َي���ْوٍم: َيا َنِبيَّ اهلِل اإِنَّ
ِليِه َعَليَّ  ���ا َعلَّْمَتِني َفِل���َم مُتْ ا َدَعْوَت مَلْ اأَْن����صَ �َض���ْيئًا مِمَّ يِل مِبَ
�ْض���َياَن! َفَق���اَل: َيا اأَِخي  ُف َعَليَّ النِّ َوَتاأُْم���ُريِن ِبِكَتاَبِت���ِه اأََتَتَخوَّ
يِن اهلُل  ْهَل َوَقْد اأَْخرَبَ �ْض���َياَن َواَل اجْلَ ُف َعَلْيَك النِّ َل�ْض���ُت اأََتَخوَّ
ِذيَن َيُكوُنوَن ِمْن  ُه َقِد ا�ْض���َتَجاَب يِل ِفيَك َويِف �ُض���َرَكاِئَك الَّ اأَنَّ
ِذيَن َقَرَنُهُم  َبْعِدَك، ُقْلُت: َيا َنِبيَّ اهلِل َوَمْن �ُضَرَكاِئي؟ َقاَل: الَّ
ِهْم }يا َأيُّهَا الَّذِينَ  ِذيَن َقاَل يِف َحقِّ اهلُل ِبَنْف�ِض���ِه َوِبي َمَعُه الَّ
آمَنُـــوا َأطِيعُوا اهلَل وََأطِيعُوا الرَّسُـــوَل وَُأولِي اأَلمْـــِر مِنُْكمْ َفِإنْ 
نَاُزعَ فِي شَـــيْءٍ َفارِْجعُـــوهُ إَِلى اهلِل وَإَِلى الرَّسُـــوِل وَإَِلى  خِْفُتـــمُ التَّ

ُأولِي اأَلمْـــِر مِنُْكمْ{.

ْن  َي���اُء اإِىَل اأَ ْو�ضِ ُقْل���ُت َي���ا َنِب���يَّ اهلِل َوَم���ْن ُه���ْم؟ َق���اَل: االأَ
ُه���ْم َكْيُد َمْن  رُّ ي ُكلُُّهْم َه���اٍد ُمْهَتٍد اَل َي�ضُ َي���ِرُدوا َعَل���يَّ َحْو�ضِ
َكاَدُه���ْم َواَل ِخ���ْذاَلُن َم���ْن َخَذَلُهْم ُه���ْم َمَع اْلُق���ْراآِن َواْلُقْراآُن 
ِتي َوِبِهْم  ُر اهلُل اأُمَّ َمَعُهْم اَل ُيَفاِرُقوَن���ُه َواَل ُيَفاِرُقُهْم ِبِهْم َيْن�ضُ

�ْض���َتَجاِب َدَعْوِتِهْم. َط���ُروَن َوَيْدَف���ُع َعْنُهْم مِبُ مُيْ

ِهْم يِل! َفَق���اَل: اْبِن���ي َهَذا،  َفُقْل���ُت: َي���ا َر�ُض���وَل اهلِل �َض���مِّ
�َضِن عليه ال�ضالم، ُثمَّ اْبِني َهَذا،  ����صِ احْلَ َع َيَدُه َعَلى َراأْ َوَو�ضَ
�َض���نْيِ عليه ال�ضالم، ُثمَّ اْبُن اْبِني  ����صِ احْلُ َع َيَدُه َعَلى َراأْ َوَو�ضَ
�َض���نْيِ عليه ال�ض���الم ُثمَّ اْبٌن  ����صِ احْلُ َع َيَدُه َعَلى َراأْ َهَذا َوَو�ضَ
ٌد َباِقُر ِعْلِم���ي َوَخاِزُن َوْحِي اهلِل  مَّ َلُه َعَلى ا�ْض���ِمي ا�ْض���ُمُه حُمَ
���اَلَم ُثمَّ  ي ال�ضَّ َو�َض���ُيوَلُد َعِل���يٌّ يِف َحَياِتَك َي���ا اأَِخي َفاأَْقِرْئُه ِمنِّ
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ُد  مَّ �َض���نْيِ عليه ال�ض���الم َفَقاَل: �َض���ُيوَلُد َلَك حُمَ اأَْقَبَل َعَلى احْلُ
���اَلَم ُث���مَّ َتْكِمَلُة االْثَنْي  ي ال�ضَّ ْقِرْئُه ِمنِّ اْب���ُن َعِليٍّ يِف َحَياِتَك َفاأَ

َع�َض���َر اإَِمامًا ِمْن ُوْلِدَك َيا اأَِخي.

َرُج���اًل  اُهْم يِل  َف�َض���مَّ ِهْم يِل!  �َض���مِّ َنِب���يَّ اهلِل  َي���ا  َفُقْل���ُت: 
ِة  مَّ َخ���ا َبِني ِه���الٍل َمْهِديُّ َه���ِذِه االأُ َرُج���اًل ِمْنُه���ْم َواهلِل َي���ا اأَ
الأُ االأَْر�َص ِق�ْض���طًا َوَع���ْداًل َكَما ُمِلَئ���ْت ُظْلمًا َوَجْورًا  ���ِذي مَيْ الَّ
ْك���ِن َوامْلََقاِم  َواهلِل اإِينِّ الأَْع���ِرُف َجِمي���َع َم���ْن ُيَباِيُع���ُه َبنْيَ الرُّ

ِمي���ِع َوَقَباِئَلِهْم«. �ْض���َماَء اجْلَ َواأَْع���ِرُف اأَ

َل���َواُت اهلِل  �َض���نْيَ �ضَ �َض���َن َواحْلُ َق���اَل �ُض���َلْيٌم: ُثمَّ َلِقي���ُت احْلَ
َلَواُت اهلِل َعَلْيِه  ِم���رُي امْلُوؤِْمِننَي �ضَ َعَلْيِهَم���ا ِبامْلَِديَنِة َبْعَد َما ُقِتَل اأَ
َثَك  َدْقَت َحدَّ ِديِث َع���ْن اأَِبيِهَما َفَقاال: »�ضَ ْثُتُهَم���ا ِبَهَذا احْلَ َفَحدَّ
ِدي���ِث َوَنْحُن ُجُلو����ٌص َوَقْد  اأَُبوَن���ا َعِل���يٌّ عليه ال�ض���الم ِبَهَذا احْلَ
َثَك  َحِفْظَنا َذِلَك َعْن َر�ُض���وِل اهلِل �ضلى اهلل عليه واآله َكَما َحدَّ

اأَُبوَنا �َض���َواًء مَلْ َيِزْد َومَلْ َيْنُق�ْص ِمْنُه �َض���ْيئًا«.

�َض���نْيِ عليه ال�ض���الم  َق���اَل �ُض���َلْيٌم: ُث���مَّ َلِقي���ُت َعِل���يَّ ْبَن احْلُ
ا �َضِمْعُتُه  ْثُتُه مِبَ ُد ْبُن َعِلّي عليه ال�ض���الم َفَحدَّ مَّ َوِعْنَدُه اْبُنُه حُمَ
ِه َوَما �َض���ِمْعُتُه ِمْن َعِلّي عليه ال�ض���الم َفَقاَل َعِليُّ  ِمْن اأَِبيِه َوَعمِّ
ِمِننَي  �َض���نْيِ عليه ال�ض���الم: »َق���ْد اأَْق���َراأَيِن اأَِم���رُي امْلُوؤْ اْب���ُن احْلُ
���اَلَم  عليه ال�ض���الم َعْن َر�ُض���وِل اهلِل �ضل���ى اهلل عليه واآله ال�ضَّ
ٌد عليه ال�ض���الم: »َوَقْد  مَّ «، ُثمَّ َقاَل حُمَ ِبيٌّ َنا �ضَ َوُه���َو َمِري�ٌص َواأَ
�َض���نْيُ عليه ال�ض���الم ِبَعْهٍد ِمْن َر�ُض���وِل اهلِل  َي احْلُ اأَْق���َراأَيِن َجدِّ

���اَلَم«. �ضلى اهلل علي���ه واآله َوُهَو َمِري�ٌص ال�ضَّ

�َض���نْيِ عليه ال�ض���الم ِبَهَذا  ْث���ُت َعِليَّ ْبَن احْلُ َق���اَل اأََب���اٌن: َفَحدَّ
َدَق �ُض���َلْيٌم َوَقْد َجاَء َجاِبُر  ِدي���ِث ُكلِِّه َعْن �ُض���َلْيٍم، َفَقاَل: »�ضَ احْلَ
اِريُّ اإىَِل اْبِني َوُهَو ُغاَلٌم َيْخَتِلُف اإىَِل اْلُكتَّاِب  اْبُن َعْبِد اهلِل ااْلأَْن�ضَ

���اَلَم«. ُه ِمْن َر�ُض���وِل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله ال�ضَّ َل���ُه َواأَْقَراأَ َفَقبَّ

�َض���نْيِ عليه  َق���اَل اأََب���اٌن: َفَحَجْج���ُت َبْعَد َمْوِت َعِل���يِّ ْبِن احْلُ
َد ْب���َن َعِلّي عليه ال�ض���الم  مَّ ال�ض���الم َفَلِقي���ُت اأََب���ا َجْعَف���ٍر حُمَ
���ِه مَلْ اأَْت���ُرْك ِمْنُه َحْرف���ًا َواِحدًا  ِدي���ِث ُكلِّ ْثُت���ُه ِبَه���َذا احْلَ َفَحدَّ
َت���ايِن َبْعَد  َدَق �ُض���َلْيٌم َقْد اأَ َفاْغَرْوَرَق���ْت َعْيَن���اُه ُث���مَّ َق���اَل: »�ضَ
�َض���نْيُ عليه ال�ض���الم َواأََنا َقاِع���ٌد ِعْنَد اأَِبي  َي احْلُ اأَْن ُقِت���َل َج���دِّ
َدْقَت َقْد  ِدي���ِث ِبَعْيِنِه َفَق���اَل َلُه اأَِب���ي: �ضَ َثِن���ي ِبَه���َذا احْلَ َفَحدَّ
ِديِث ِبَعْيِن���ِه َعْن اأَِم���رِي امْلُوؤِْمِننَي عليه  ِبي ِبَه���َذا احْلَ َث���َك اأَ َحدَّ
ا ُهَما �َض���ِمَعا ِمْن َر�ُضوِل  َثاُه مِبَ ال�ض���الم َوَنْحُن �ُض���ُهوٌد ُثمَّ َحدَّ

اهلِل �ضل���ى اهلل علي���ه واآله«.

َق���اَل اأََباٌن: ُثَم َقاَل يِل اأَُبو َجْعَفٍر اْلَباِقُر عليه ال�ض���الم: »َما 
َلِقيَنا اأَْهَل اْلَبْيِت ِمْن ُظْلِم ُقَرْي����صٍ َوَتَظاُهِرِه���ْم َعَلْيَنا َوَقْتِلِهْم 
ا����صِ اإِنَّ َر�ُض���وَل اهلِل  بُّوَنا ِمَن النَّ اَن���ا َوَما َلِقَيْت �ِض���يَعُتَنا َوحُمِ اإِيَّ
َم���َر ِبَطاَعِتَنا  َنا َواأَ �ضل���ى اهلل عليه واآله ُقِب����صَ َوَقْد َق���اَم ِبَحقِّ
ا����صِ ِبِهْم ِمْن  ا اأَْوىَل النَّ ُهْم ِباأَنَّ َتَنا َواأَْخرَبَ َوَفَر����صَ َوالَيَتَنا َوَمَودَّ
���اِهُد ِمْنُه���ُم اْلَغاِئَب َفَتَظاَهُروا  ْن ُيَبلَِّغ ال�ضَّ اأَْنُف�ِض���ِهْم َواأََمَرُهْم اأَ
ا َقاَل َر�ُض���وُل اهلِل  َعَل���ى َعِلّي عليه ال�ض���الم َفاْحَت���جَّ َعَلْيِهْم مِبَ
َدْقَت  ���ُة َفَقاُلوا �ضَ �ضل���ى اهلل عليه واآله ِفيِه َوَما �َض���ِمَعْتُه اْلَعامَّ
َقْد َقاَل َذِلَك َر�ُضولُ  اهلِل �ضلى اهلل عليه واآله َوَلِكْن َقْد َن�َضَخُه.
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َطَفاَنا َومَلْ  ْكَرَمَنا اهلُل َع���زَّ َوَجلَّ َوا�ضْ ْهُل َبْيٍت اأَ ا اأَ نَّ َفَق���اَل: اإِ
اَلَفَة َف�َضِهَد  َة َواخْلِ ُبوَّ ْنَيا َواإِنَّ اهلَل ال َيْجَمُع َلَنا النُّ َيْر�َص َلَنا ِبالدُّ
ُبو ُعَبْيَدَة َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َو�َض���امِلٌ  َل���ُه ِبَذِلَك اأَْرَبَعُة َنَفٍر ُعَمُر َواأَ
وُهْم  ُقوُهْم َوَردُّ دَّ ���ِة َو�ضَ ُهوا َعَلى اْلَعامَّ َمْوىَل اأَِبي ُحَذْيَفَة َف�َض���بَّ
ْخَرُجوَها ِمْن َمْعِدِنَه���ا ِمْن َحْيُث َجَعَلَها اهلُل  َعَل���ى اأَْدَباِرِهْم َواأَ

ِتَنا َفَعَقُدوَها الأَِبي َبْكٍر. َنا َوُحجَّ اِر ِبَحقِّ وا َعَل���ى االأَْن�ضَ َواْحَتجُّ

َها اأَُبو َبْك���ٍر اإِىَل ُعَمَر ُيَكاِفيِه ِبَها ُث���مَّ َجَعَلَها ُعَمُر  ُث���مَّ َردَّ
ْحَمِن ُث���مَّ َجَعَلَها اْبُن  ٍة َفَقلَُّدوَها َعْب���َد الرَّ �ُض���وَرى َب���نْيَ �ِض���تَّ
َها َعَلْيِه َفَغَدَر ِبِه ُعْثَماُن َواأَْظَهَر  َعْوٍف ِلُعْثَماَن َعَل���ى اأَْن َيُردَّ
اْب���ُن َعْوٍف ُكْفَرُه َوَجْهَلُه َوَطَع���َن َعَلْيِه يِف َحَياِتِه َوَزَعَم ُوْلُدُه 

َفَماَت. ُه  �َضمَّ ُعْثَماَن  اأَنَّ 

َب���رْيُ َفَباَيَع���ا َعِلّي���ًا علي���ه ال�ض���الم  ُث���مَّ َق���اَم َطْلَح���ُة َوالزُّ
َطاِئَعنْيِ َغرْيَ ُمْكَرَهنْيِ ُثمَّ َنَكَثا َوَغَدَرا َوَذَهَبا ِبَعاِئ�َض���َة َمَعُهَما 
���َرِة ُمَطاَلَبًة ِبَدِم ُعْثَماَن ُثمَّ َدَعا ُمَعاِوَيُة ُطَغاَة اأَْهِل  اإِىَل اْلَب�ضْ
���ْرَب ُثمَّ  ���َب َلَنا احْلَ َل���ِب ِب���َدِم ُعْثَم���اَن َوَن�ضَ ���اِم اإِىَل الطَّ ال�ضَّ
ِه  ِة َنِبيِّ َخاَلَفُه اأَْه���ُل َحُروَراَء َعَلى اأَْن َيْحُكَم ِبِكَتاِب اهلِل َو�ُض���نَّ
نَّ َعِلّيًا عليه  َكَم���ا اأَ َط َعَلْيِهَما حَلَ ا ا�ْض���رُتِ َفَل���ْو َكاَنا َحَكَم���ا مِبَ
ِه َويِف  ِمِننَي يِف ِكَتاِب اهلِل َوَعَلى ِل�َض���اِن َنِبيِّ ال�ض���الم اأَِمرُي امْلُوؤْ

ْه���َرَواِن َوَقاَتُلوُه. ِتِه َفَخاَلَفُه اأَْهُل النَّ �ُض���نَّ

�َض���َن ْب���َن َعِلّي عليهما ال�ض���الم َبْع���َد اأَِبيِه  ُث���مَّ َباَيُعوا احْلَ
َوَعاَه���ُدوُه ُثمَّ َغَدُروا ِبِه َواأَ�ْض���َلُموُه َوَوَثُبوا َعَلْي���ِه َحتَّى َطَعُنوُه 
���وا َخاَلِخي���َل  ِبَخْنَج���ٍر يِف َفِخ���ِذِه َواْنَتَهُب���وا َع�ْض���َكَرُه َوَعاجَلُ
اَل���َح ُمَعاِوَي���َة َوَحَقَن َدَم���ُه َوَدَم اأَْهِل َبْيِتِه  َه���اِت اأَْواَلِدِه َف�ضَ اأُمَّ

َو�ِض���يَعِتِه َوُه���ْم َقِليٌل َح���قَّ َقِليٍل ِحنَي اَل َيِج���ُد اأَْعَوانًا.

ْهِل اْلُكوَف���ِة َثَماِنَيَة  �َض���نْيَ عليه ال�ض���الم ِمْن اأَ ُثمَّ َباَيَع احْلُ
َلْي���ِه َفَقاَتُلوُه َحتَّى ُقِتَل  َع�َض���َر اأَْلفًا ُث���مَّ َغَدُروا ِبِه ُثمَّ َخَرُجوا اإِ
ْه���َل اْلَبْيِت ُمْن���ُذ ُقِب�َص َر�ُض���وُل اهلِل �ضلى اهلل  ُث���مَّ مَلْ َن���َزْل اأَ
���ى َوُنْحَرُم َوُنْقَتُل َوُنْطَرُد َوَنَخاُف َعَلى  عليه واآله ُنَذلُّ َوُنْق�ضَ
عًا  ِدَماِئَن���ا َوُكلُّ َم���ْن ُيِحبَُّنا َوَوَج���َد اْلَكاِذُبوَن ِلَكِذِبِه���ْم َمْو�ضِ
ُكلِّ  اِلِه���ْم يِف  َوُعمَّ اِتِه���ْم  َوُق�ضَ اأَْوِلَياِئِه���ْم  اإِىَل  ِب���ِه  ُب���وَن  َيَتَقرَّ
���نَي ِباالأََحاِديِث  َن���ا َع���ْن ُواَلِتِه���ُم امْلَا�ضِ ُث���وَن َعُدوَّ َبْل���َدٍة ُيَحدِّ
ا َما مَلْ َنُق���ْل َتْهِجينًا ِمْنُهْم َلَنا  اْلَكاِذَب���ِة اْلَباِطَل���ِة َوَيْرُووَن َعنَّ

وِر  اِتِهْم ِبالزُّ ىَل ُوالِتِه���ْم َوُق�ضَ ب���ًا اإِ َوَكِذب���ًا ِمْنُه���ْم َعَلْيَنا َوَتَقرُّ
ُتُه يِف َزَمِن ُمَعاِوَيَة َبْعَد َمْوِت  َواْلَك���ِذِب َوَكاَن ِعَظُم َذِلَك َوَكرْثَ
���يَعُة يِف ُكلِّ َبْلَدٍة َوُقِطَعْت  �َض���ِن عليه ال�ض���الم َفُقِتَلِت ال�ضِّ احْلَ
���ِة ِمْن ِذْكِر  نَّ ِلُبوا َعَل���ى التَُّهَمِة َوالظِّ ْرُجُلُه���ْم َو�ضُ اأَْيِديِه���ْم َواأَ
ىَل  َن���ا َواالْنِقَطاِع اإَِلْيَنا ُثمَّ مَلْ َيَزِل اْلَبالُء َي�ْض���َتدُّ َوَيْزَداُد اإِ ُحبِّ

�َض���نْيِ عليه ال�ض���الم. َزَماِن اْبِن ِزَياٍد َبْعَد َقْتِل احْلُ

ٍة َوِبُكلِّ ُتَهَمٍة  اُج َفَقَتَلُهْم ِبُكلِّ ِقْتَلٍة َوِب���ُكلِّ ِظنَّ جَّ ُثمَّ َج���اَء احْلَ
َحبَّ  و�ِض���يٌّ َكاَن َذِلَك اأَ ُجَل َلُيَقاُل َلُه ِزْنِديٌق اأَْو جَمُ ���ى اإِنَّ الرَّ َحتَّ
َلَواُت اهلِل  �َض���نْيِ �ضَ ُه ِمْن �ِض���يَعِة احْلُ اإَِلْيِه ِمْن اأَْن ُي�َض���اَر اإَِلْيِه اأَنَّ
رْيِ َوَلَعلَُّه َيُكوُن َوِرعًا  ُجَل الَِّذي ُيْذَكُر ِباخْلَ ا َراأَْيَت الرَّ َ َعَلْيِه َوُرمبَّ
يِل َبْع�ِص  ُث ِباأََحاِديَث َعِظيَمٍة َعِجيَب���ٍة ِمْن َتْف�ضِ ُدوق���ًا ُيَحدِّ �ضَ
ى ِمَن اْل���ُواَلِة مَلْ َيْخُلِق اهلُل ِمْنَها �َض���ْيئًا َقطُّ َوُهَو  َم���ْن َقْد َم�ضَ
ْن ال ُيْعَرُف  ِة َمْن َقْد �َض���ِمَعَها ِمْن���ُه مِمَّ َها َحقٌّ ِلَكرْثَ َيْح�َض���ُب اأَنَّ
ِبَك���ِذٍب َوال ِبِقلَّ���ِة َوَرٍع َوَيْرُووَن َعْن َعِلّي عليه ال�ض���الم اأَ�ْض���َياَء 
�َض���نْيِ عليهما ال�ضالم َما َيْعَلُم اهلُل  �َض���ِن َواحْلُ َقِبيَحًة َوَعِن احْلَ

وَر«. ُهْم َقْد َرَوْوا يِف َذِل���َك اْلَباِطَل َواْلَكِذَب َوالزُّ اأَنَّ

َلَحَك اهلُل �َض���مِّ يِل ِمْن َذِلَك �َض���ْيئًا: »َقاَل  َقاَل: ُقْلُت َلُه اأَ�ضْ
���ِة اأَُبو َبْكٍر َوُعَم���ُر َواأَنَّ ُعَمَر  نَّ َدْي ُكُه���وِل اأَْهِل اجْلَ َرَوْوا اأَنَّ �َض���يِّ
���ِكيَنَة َتْنِطُق َعَلى ِل�َضاِنِه َواأَنَّ  ُنُه َواأَنَّ ال�ضَّ ٌث َواأَنَّ امْلََلَك ُيَلقِّ دَّ حُمَ
���َماِء  ُعْثَماَن امْلَاَلِئَكُة َت�ْض���َتِحي ِمْنُه َواأَنَّ يِل َوِزيرًا ِمْن اأَْهِل ال�ضَّ
َوَوِزي���رًا ِمْن اأَْهِل ااْلأَْر�ِص َ اأَِن اْقَتُدوا ِباللََّذْيِن ِمْن َبْعِدي َواْثُبْت 
َد اأَُبو َجْعَفٍر  يٌق َو�َضِهيٌد َحتَّى َعدَّ دِّ ِحَراَء َفَما َعَلْيَك اإِالَّ َنِبيٌّ َو�ضِ
«. َفَقاَل  َها َحقٌّ عليه ال�ض���الم اأَْكرَثَ ِمْن ِماَئِة ِرَواَيٍة َيْح�َضُبوَن اأَنَّ

عليه ال�ض���الم: »ِهَي َواهلِل ُكلَُّها َكِذٌب َوُزوٌر«.

َلَح���َك اهلُل مَلْ َيُك���ْن ِمْنَه���ا �َض���ْيٌء، َق���اَل علي���ه  �ضْ ُقْل���ُت: اأَ
ُف  ���ا امْلَُحرَّ ٌف، َفاأَمَّ ���رَّ ���وٌع َوِمْنَها حُمَ ال�ض���الم: »ِمْنَه���ا َمْو�ضُ
يٌق َو�َض���ِهيٌد َيْعِني َعِلّيًا  دِّ ���ا َعَنى اأََن َعَلْيَك َنِب���يُّ اهلِل َو�ضِ َ َفاإِنَّ
علي���ه ال�ض���الم َفَقِبَلَها َوِمْثُلُه َكْيَف ال ُيَب���اَرُك َلَك َوَقْد َعاَلَك 
َها َكِذٌب  يٌق َو�َض���ِهيٌد َيْعِني َعِلّيًا عليه ال�ضالم َوَعامُّ دِّ َنِبيٌّ َو�ضِ
َوُزوٌر َوَباِط���ٌل، اللَُّه���مَّ اْجَع���ْل َق���ْويِل َق���ْوَل َر�ُض���وِل اهلِل �ضلى 
ُة  مَّ اهلل عليه واآله َوَقْوَل َعِلّي عليه ال�ض���الم َم���ا اْخَتَلَف ِفيِه اأُ
ْن َيْبَعَث اهلُل امْلَْهِديَّ عليه ال�ض���الم. ىَل اأَ ���ٍد ِمْن َبْع���ِدِه اإِ مَّ حُمَ

بقلم: الشيخ عبد الله الصالحي
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يتمي���ز �ض���هر رم�ضان عن غريه من ال�ض���هور ب���اأن فر�ص 
اهلل ع���ز وج���ل في���ه ال�ضيام عل���ى كل مكّلف، يق���ول تعاىل: 
الصّيَـــامُ َكمَـــا  عََليُْكـــمُ  آمَنُـــواْ ُكتِـــبَ  اّلذِيـــنَ  }يََأيّهَـــا 
ُكتِـــبَ عََلـــى اّلذِيـــنَ مِـــن َقبْلُِكـــمْ َلعَّلُكـــمْ تَّتُقونَ{.

)١8٣ )البقرة:

اأف�ض���ل  و�ض���هر رم�ض���ان ه���و �ض���هر اهلل؛ ولذل���ك فه���و 
ال�ض���هور، وه���و �ض���هر الرحم���ة واملغف���رة والتوب���ة.

يق���ول النبي االأكرم �ضلى اهلل عليه واآله: »يا اأيها النا����ص 
اإّن���ه ق���د اأقبل الر�ض���ول اإليكم �ض���هر اهلل بالربك���ة والرحمة 
واملغفرة، �ض���هر هو عند اهلل اأف�ضل ال�ض���هور، واأيامه اأف�ضل 
االأيام، ولياليه اأف�ضل الليايل، و�ض���اعاته اأف�ضل ال�ض���اعات، 
هو �ض���هر دعيت���م فيه اإىل �ضيافة اهلل وجعلت���م فيه من اأهل 
كرام���ة اهلل، اأنفا�ض���كم فيه ت�ض���بيح، و نومكم في���ه عبادة، 

وعملك���م في���ه مقب���ول، ودعاوؤكم في���ه م�ض���تجاب«.)اأمايل 
ال�ضدوق:9٣(

ولذل���ك ينبغي ل���كل واح���د منا اأن ي�ض���تثمر هذا ال�ض���هر 
الف�ضي���ل يف طاعة اهلل عز وجل والتق���رب اإليه، واأن يحييه 

بالعب���ادة والعمل ال�ضالح.

    ال�شيام الكامل

لك���ي يك���ون �ض���وم االإن�ض���ان كام���اًل ف���اإّن علي���ه االمتناع 
عن املفط���رات املادي���ة واملعنوية، فكما علي���ه اأن ميتنع عن 
االأكل وال�ض���رب باعتب���اره من املفط���رات، فاإن علي���ه اأي�ضًا 
اأن ي�ض���وم عن املفطرات ال�ض���لوكية، باأن ميتن���ع عن الغيبة 
والنميم���ة وقول الزور؛ كما اأن على ال�ضائم اأن ينزه نف�ض���ه 
عن ا�ض���تماع االأغاين املاجنة اأو م�ضاهدة االأفالم الهابطة.

ــة الـــروح ــي ــرب ــان وت ــش ــ� �ــشــهــر رم
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يق���ول االإم���ام اأم���ري املوؤمنني علي ب���ن اأبي طال���ب عليه 
ال�ض���الم: »�ضوم اجل�ض���د االإم�ض���اك ع���ن االأغذي���ة باإرادة 
واختيار خوفًا من العقاب ورغبة يف الثواب واالأجر، و�ضوم 
النف����ص اإم�ضاك احلوا����ص اخلم�ص عن �ض���ائر املاآثم، وخلو 

القلب من جميع اأ�ض���باب ال�ض���ر«.)غرر احلكم:٤٢٣(

فال�ض���وم الكام���ل هو الذي ي�ض���تمل على �ضوم اجل�ض���د 
عن املفطرات املادية، و�ضوم النف����ص ع���ن ارتكاب املاآثم.

واإال اإذا امتن���ع ال�ضائ���م ع���ن املفطرات احل�ض���ية ولكنه 
كان يرتكب املاآثم بعينه واأذنه ول�ض���انه وقلبه فاإن مثل هذا 

ينفع �ضاحبه. ال�ضيام ال 

فق���د ورد ع���ن ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل علي���ه واآل���ه قوله: 
»ُربًّ �ضائ���م حظه من �ضيامه اجلوع والعط����ص، وربًّ قائم 
���هر«.)ف�ضائل االأ�ض���هر الثالثة:١٤٤( حظه من قيامه ال�ضَّ

ويق���ول االإمام علي عليه ال�ض���الم: »كم من �ضائم لي����ص 
له من �ضيامه اإال اجلوع والظماأ، وكم من قائم لي�ص له من 
قيامه اإال ال�ض���هر والعناء، حبذا نوم االأكيا�ص واإفطارهم«.

)نهج البالغة:٤95(

فعل���ى االإن�ض���ان اأن يربي نف�ض���ه، ويزكي روحه يف �ض���هر 
رم�ضان املب���ارك، فرم�ضان عبارة عن مدر�ض���ة يتعلم فيه 
االإن�ض���ان كيف يق���وي اإرادته، ويهذب نف�ض���ه، ويطهر قلبه، 
وينم���ي روحه.. ف�ض���هر رم�ض���ان الكرمي هو �ض���هر الرحمة 

والتوب���ة والتطهر من االأدنا����ص املادية واملعنوية.

     تربية الروح

م���ن اأج���ل اأن ت�ض���تفيد م���ن �ض���هر رم�ض���ان يف تربي���ة 
روح���ك، وتزكية نف�ض���ك.. عليك باتب���اع الن�ضائح التالية:

١. علي���ك باالإكث���ار من ت���الوة القراآن الك���رمي، والتدبر 
يف اآياته، واتباع اأوامره ونواهيه، والتخلق باأخالقه واآدابه.

٢. داوم عل���ى ق���راءة دعاء االفتت���اح يف كل ليلة، وحاول 
اأن ت�ضتفهم معانيه واأ�ضراره، وال تن�َصَ قراءة دعاء كميل يف 
كل ليل���ة جمعة، وق���راءة دعاء اأبي حم���زة الثمايل، ودعاء 
اجلو�ض���ن الكبري وال�ضغري.. وغريها م���ن االأدعية املاأثورة 

الوارد ا�ض���تحباب قراءتها يف �ضهر رم�ضان املبارك.

٣. ح���اول اأن ال ت���رتك �ض���الة الليل يف كل ليلة من �ض���هر 
رم�ضان، واإن مل ت�ض���تطع االإتيان بها كاملة فاأِت بها خمففة، 

فاإن ل�ضالة الليل تاأثريًا مهمًا يف حياة االإن�ض���ان املوؤمن.

٤. ال ت���رتك �ضالة اجلماع���ة مهما ا�ض���تطعت اإىل ذلك 
�ض���بياًل، ف�ضالة اجلماعة -وخ�ضو�ضًا يف رم�ضان - تنمي 

روح العبادة عن���د الفرد، وروح اجلماعة عند املجموع.

5. ا�ض���تخدم اإرادت���ك بق���وة يف التخل����ص م���ن العادات 
ال�ض���يئة كاالإدمان على التدخ���ني، واالأكل من غري اعتدال، 
وك���رثة النوم؛ اإىل غري ذلك من العادات ال�ض���يئة، ف�ض���هر 

رم�ض���ان خري فر�ض���ة للتخل�ص منها.

6. حا�ض���ب نف�ض���ك بنف�ض���ك قب���ل اأن حُتا�ض���ب ي���وم ال 
ينف���ع في���ه مال وال بنون؛ اإن عليك اأن حتا�ض���ب نف�ض���ك يف 
كل ي���وم ماذا عملت من االأعمال ال�ضاحلة؟ وماذا ارتكبت 
م���ن االأفع���ال القبيحة؟! ف�ض���هر رم�ض���ان هو �ض���هر التوبة 

واملغف���رة، فتب اإىل اهلل توب���ة ن�ضوحًا.

7. ال تتكا�ض���ل يف �ض���هر رم�ض���ان املب���ارك، ب���ل اجه���د 
نف�ض���ك عل���ى اأن تنجز فيه من االأعم���ال اأكرث من غريه من 
ال�ض���هور، فاحل�ض���نات في���ه م�ضاعفة، واالأج���ر فيه جزيل.

8. ال تن����صَ الفق���راء وامل�ض���اكني مم���ن حول���ك؛ انف���ق 
عليه���م مب���ا ت�ض���تطيع، و�ض���اعدهم مب���ا تتمك���ن، وت�ضدق 

عليه���م مب���ا ميكن.

9. تعلم من �ض���هر رم�ضان ال�ض���رب، وقوة االإرادة، واإرادة 
العزمية، والت�ضحية، واالإح�ضا����ص بامل�ضوؤولية، والقدرة على 

مقاومة الغرائز وال�ضهوات، واحلكمة يف القول والفعل.

١٠. ال جتع���ل �ضيام���ك يف �ض���هر رم�ض���ان جم���رد ع���ادة 
تع���ودت عليها، بل اجعله منعطفًا حموريًا يف حياتك، يتجدد 
يف كل عام، فكر يف نف�ضك بجدية، فكر يف اآخرتك باهتمام، 
فم���اذا اأعددت من زاد الآخرتك؟! وهل اأنت م�ض���تعد عندما 
يحني االأجل وياأت���ي الق�ضاء لرحيلك من هذه الدنيا الفانية 

اإىل الدار االآخ���رة؟! فكر يف ذلك جيدًا...!

واخليار يف حتديد م�ض���تقبلك رهن اإرادتك!!

بقلم: الشيخ عبدالله اليوسف
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توقف املف�ّضرون التابعون ملذهب اأهل البيت عليهم ال�ضالم 
طوياًل عند كلمة )تن�ّزل( التي هي يف االأ�ضل )تتن�ّزل(.

امل�ضتقبل  �ضيغة  الأن  اال���ض��ت��م��رار،  على  ت���دّل  كلمة  فهي 
وامل�ضارع ال تدّل على امل�ضتقبل فح�ضب، واإّنا تدّل على حالة 

اال�ضتمرار والتداوم والتوا�ضل.
وعند هذه الكلمة تتبنّي مي�زة عظيمة يتمّيز بها مذهب اأهل 

البيت عليهم ال�ضالم عن كّل املذاهب.
فبينما ترى الديانات القائمة اليوم واملذاهب املعا�ضرة اأّن 
االت�ضال بني رّب العباد واأهل االأر�ص قد مّت يف فرتات حمّددة 
اأنا�ضًا  هناك  ف��اإن  املثال  �ضبيل  وعلى  انقطع؛  ثم  تاريخيًا 
يزعمون اأّن االت�ضال بني ال�ضماء واالأر�ص قد انقطع بعد مقتل 
عي�ضى على نبينا واآله وعليه ال�ضالم - ح�ضب زعمهم - وهكذا 
اأّن هذا االت�ضال قد  احلال بالن�ضبة اإىل اليهود الذين يرون 

انقطع منذ اأربعة اآالف �ضنة.
الذي  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  اأّن  حني  يف  هذا 
ميّثل جوهر االإ�ضالم نراه يتمّيز باأّنه يوؤمن اأّن هذا االت�ضال ال 

يزال قائمًا و�ضيظّل قائمًا اإىل يوم الدين.
فيها  تتن�ّزل   ،- القدر  ليلة  هي   - ليلة  عام  كل  يف  فهناك 
املالئكة على حجة اهلل فوق االأر�ص، والذي هو االإمام املهدي 

احلجة بن احل�ضن عجل اهلل تعاىل فرجه ال�ضريف.

فمذهبنا يوؤمن اأّن االأر�ص ال ميكن اأن تخلو من حّجة، واأّن 
اأرحم بعباده  االأر�ص �ضدًى، فهو  تبارك وتعاىل ال يرتك  اهلل 

من اأن يرتكهم.
ولكّن  االأنظار،  مغّيب عن  ال�ضالم  عليه  االإمام  اأّن  �ضحيح 

حجاب الغيبة ال مينع اآثار اخلري والربكة.
فاأث���ر الر�ض���ول �ضل���ى اهلل عليه واآل���ه يف اأّمته مل يك���ن اأثرًا 
ماّديًا فح�ضب، والدليل على ذلك قوله تعاىل: }وَمَا َكانَ 

بَهُـــمْ وََأنْـــتَ فِيِهـــمْ{. )االأنف���ال:٣٣( اهلُل لِيُعَذِّ
هو  اأّمته  بني  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  وج��ود  فمجرد 

رحمة، وتبليغه للدعوة هو اإ�ضافة لهذه الرحمة.
ونحن نعلم اأّن اهلل عّز وجل مل ين�زل العذاب على قوم اإاّل 

بعد اأن اأمر ر�ضوله اأن يرتك قومه.
االأر���ص مينع  ال�ضالم يف هذه  االإم��ام احلجة عليه  فوجود 
عنها النكبات والنقمات وعذاب اال�ضتئ�ضال، وهذا هو واحد 
اأّنها  رغ��م  ندركها  ال  اأخ��رى  اأب��ع��اد  وهناك  اأث���ره،  اأب��ع��اد  من 

موجودة، وملمو�ضة االآثار.
ب�ضورة  ن�ضتدّل  اأن  ياأمروننا  ال�ضالم  عليهم  البيت  واأه��ل 

القدر على ا�ضتمرار التوا�ضل بني االأر�ص وال�ضماء.
فحّجة اهلل تعاىل يف هذه ال�ضورة بالغة علينا، فهو عز وجل 

ي�ضّرح باأّن املالئكة تتن�ّزل يف ليلة القدر.

ليلة تنـّزل املالئكة والروح
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ومعنى التن����ّزل االإنزال على �ضكل مراحل، ويف نهاية االآية 
تف�ضري وبيان ملا تتن�ّزل به املالئكة وهو الذي ي�ضري اإليه تعاىل 

يف قوله: }مِن ُكلِّ َأمٍْر{.
    ما ه� الروح؟ 

قال عّز م���ن قائ���ل: }الْمَآَلئَِكُة وَالـــرُّوحُ{؛ فالظاهر 
من هذه االآية اأّن املالئكة �ضيء، والروح �ضيء اآخر، الأّن ال�ضيء 

ال ميكن اأن ُيعطف على نف�ضه.
ومل��اذا  ه��م،  فمن  املالئكة،  ال��روح غري  ف��اإّن  ه��ذا؛  وعلى 
اأم  واح���دًا  �ضخ�ضًا  ميّثلون  وه��ل  ال��ق��در،  ليلة  يف  ين�زلون 
اأ�ضئلة  اختلف املف�ّضرون كثريًا يف  اأ�ضخا�ضًا متعّددين؟ هذه 
املالئكة،  باأ�ضراف  ال��روح  ف�ّضر  من  فمنهم  عليها،  االإجابة 
وقال بع�ضهم بل اإّن الروح هو �ضخ�ص جربائيل عليه ال�ضالم؛ 
ه اهلل  اأي الروح االأمني، والأّنه يتن�ّزل يف هذه الليلة فقد خ�ضّ

عز وجل بالذكر لالإ�ضارة اإىل ميزته وخ�ضو�ضّيته.
    الآثار العملّية لالإميان باملالئكة 

فهم  باملالئكة،  االإمي���ان  مّنا  واح��د  ك��ّل  على  يجب  ومم��ا 
و�ضائل رحمة اهلل، و�ضبل مواهبه.

عليه  ج��ربائ��ي��ل  ن��ح��ّب  اأن  علينا  ال��واج��ب  م��ن  اأّن  كما 
الأن  واآل��ه،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  نحّب  كما  ال�ضالم 
وتقرتب  ب�ضفاتهم،  تت�ضّبه  اأن  اإىل  يدفعك  املالئكة  حّب 

واأفعالهم. اأعمالهم  من 
فاالآيات القراآنية التي تذّكرنا باملالئكة، ال تذّكرنا عبثًا، بل 

لكي يجري يف داخلنا حتّول باجتاههم.
من  ّن��ه  ف��اإ للمالئكة،  احل��ب  ن�ضمر  اأن  ينبغي  والأن��ن��ا 
تتن�ّزل  لكي  وواقعنا  اأنف�ضنا  ن�ضلح  اأن  علينا  ال��واج��ب 

بيوتنا. على  املالئكة 
فالبيت الذي يقراأ فيه القراآن، ويذكر فيه اهلل، ويتدار�ص 
العلم، والبيت الذي يعّمه اخلري والف�ضيلة واحلّب وكان منبعًا 

لالإح�ضان اإىل النا�ص، هذا البيت تتن�ّزل فيه املالئكة.
ظن  و�ضوء  وتهمة  ونيمة  غيبة  ميتلئ  ال��ذي  البيت  اأم�ا 
وعندما  منه،  تقرتب  ال  املالئكة  فاإّن  وطربًا..  وغن�اًء  وري�اًء 

تبتعد املالئكة حتّل ال�ضياطني.
فلنع�ص مع املالئكة ولنكّن االحرتام والتقدير لهم دائمًا، 

ولنحاول اأن نكّر�ص يف اأنف�ضنا حّبهم.
    )الروح( غري املالئكة 

اإّن اأحاديث اأهل البيت عليهم ال�ضالم ت�ضّرح اأن الروح هو 

�ضنف اآخر غري املالئكة، بل هم خلق اأعظم من املالئكة ومن 
جربائيل نف�ضه وميكائيل واإ�ضرافيل.

ويظهر من بع�ص الروايات اأن اإ�ضرافيل هو اأقرب املالئكة 
اأّن  تفيد  اأخ��رى  رواي��ات  وهناك  وتعاىل،  �ضبحانه  اهلل  اإىل 

جربائيل هو االأقرب.
ولكّن الذي يبدو من جممل الروايات اأّن اإ�ضرافيل هو اأقرب 

املالئكة، الأّنه اآخر ملك يبقى بعد قيام ال�ضاعة.
وهذا  ال��روح،  من  باأعظم  لي�ص  اإ�ضرافيل  ف��اإّن  ذلك  ومع 
الروح على عظمته يتن�ّزل على االإمام احلجة عليه ال�ضالم، 
وهنا ميكننا اأن نعرف جانبًا من عظمة االإمام املهدي عجل 
االإن�ضان  عظمة  من  جانبًا  بل  ال�ضريف،  فرجه  تعاىل  اهلل 
عندما يعبد اهلل عز وجل حق عبادته بحيث ي�ضل اإىل درجة 

يتن�ّزل فيها الروح عليه.
يف  اهلل  بف�ضل  ي�ضبح  ودم  حلم  من  املخلوق  فاالإن�ضان 

م�ضتوًى ين�ّزل فيه الروح عليه.
وعلى هذا االأ�ضا�ص؛ فاّن الروح هو خلق من خلق اهلل جل 

ثناوؤه، واأّنه يوؤّيد به مالئكته.
اهلل  فالأّن  ب�)الروح(  ي�ضّمى  جربائيل  اأّن  �ضمعنا  ما  فاإذا 
يوؤّيده به كما يوؤّيد نبّينا االأعظم �ضلى اهلل عليه واآله و�ضائر 

االأنبياء، ويوؤّيد كذلك املوؤمن ال�ضالح من روحه.
عينّيًا  تاأييدًا  يوؤّيده  اأّنه  اأي  )النور(؛  هنا  بالروح  واأق�ضد 

بالروح.
اإىل  ينبعث  ومنه  وعال،  جل  اهلل  من  النور  يتلّقى  فالروح 

املالئكة؛ اأي اأّن اهلل يوؤيد كالًّ من املالئكة والر�ضل بالروح.
ويف احلقيق���ة؛ فاإّن ه���ذه هي ال���روح التي �ض���األوا النبي 
�ضل���ى اهلل عليه واآل���ه عنها، واأ�ض���ار اإليها تع���اىل يف قوله: 
اجل���واب:  فجاءه���م  الـــرُّوِح...{؛  عَـــِن  }وَيَسْـــَأُلونَكَ 
}ُقـــِل الـــرُّوحُ مِـــنْ َأمْـــِر رَبِّـــي وَمَـــآ ُاوتِيُتـــم مِّـــنَ الْعِْلـــِم إِلَّ 

)االإ�ض���راء:85( َقلِيـــالً{. 
وه���ي نف�ض���ها ال���روح الت���ي ق����ال عنه���ا ع���ز م���ن قائ���ل: 

)البق���رة:87( الُْقـــدُِس{.  بِـــرُوِح  ــاهُ  }وََأيَّدْنـَ
واأخ���ريًا ه���ي ال���روح التي اأ�ض���ار اإليه���ا الق���راآن الكرمي يف 
�ض���ورة القدر قائ���اًل: }تَنَـــزَُّل الْمَآَلئَِكـــُة وَالـــرُّوحُ فِيهَا{.

وبوا�ضطته  املالئكة،  من  اأعظم  خلق  هو  القد�ص(  )فروح 
توؤّيد املالئكة واالأنبياء وال�ضاحلون، ومن خاللها اأي�ضًا توؤّيد 

اأرواحنا املوجودة يف اأج�ضامنا.

بقلم: السيد محمد تقي املدريس

23

هلل
ر ا

�شه



الفل�ضفية  ر�ضانته  االإ���ض��الم  يف  االإداري  الفكر  ي�ضتمد 
بالقراآن  ذلك  متج�ّضدًا  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  من  والعقائدية 
احلنيف،  االإ�ضالمي  للدين  وعقائدي  فكري  كمرتكز  الكرمي 
عمليًا  العقائدي  البناء  ذلك  ال�ضريفة  النبوية  ال�ضنة  وتوؤطر 
دعائمها  اأر�ضى  التي  ال�ضلوكية  املمار�ضات  وتطبيقيًا من خالل 
الل�ضان  باعتباره  واآل��ه،  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  الكرمي  الر�ضول 
ن�ضو�ضه  لرتجمة  التطبيقي  وال�ضلوك  الكرمي  للقراآن  الناطق 
علي  املوؤمنني  الأم��ري  البالغة  نهج  وي�ضكل  الفكرية،  واآف��اق��ه 
على  الفكر  لذلك  هادفًا  تتويجًا  ال�ضالم  عليه  طالب  اأبي  ابن 
اأثناء خالفته بالكوفة والتي �ضكلت  ال�ضعيد التطبيقي ميدانيًا 
اأثرًا يف حياة املجتمع  الفكري والعقائدي  البناء  اأكرث معطيات 

االإ�ضالمي اآنذاك.
يف  العلمي  البحث  حركة  تاأ�ضيل  اأن  بجالء  يت�ضح  هنا  ومن 
الكوفة ي�ضكل بذاته اآفاقًا رحبة من العطاء يف خمتلف ميادين 
العلم واملعرفة، اإذ نبع الفكر االإداري احلديث من الكوفة وتاألق 
يف ربوعها وما زالت معامله الرحبة يف ثنايا التاريخ مل يتعر�ص 
الفل�ضفية  حقائقها  الإظهار  واالخت�ضا�ضيون  الباحثون  اإليها 

والفكرية اإاّل بنز حمدود.

تطورًا  اأكرث  الفكر  وحفظة  الكتب  بطون  منها يف  املغمور  اإّن 
مما هو عليه االآن يف اأمريكا والبلدان االأوروبية، ولعلي مل اأكن 
متاأقلما حل�ضارة العرب وامل�ضلمني عرب احلقب التاريخية التي 
متتد الأكرث من ١٤٠٠ عام اأو مبالغًا بهذا النحو اأو ذاك، واإّنا 
الباحثون  تطلعات  اإليها  متتد  مل  مغمورة  فكرية  حقائق  اأ�ضرد 

واالخت�ضا�ضيون اإاّل ما رحم ربي.
اإّن علم االإدارة احلديث مل مي�ِص عليه حلد االآن اأكرث من ١٠٠ 
عام ولعل باكورة عطائه ظهرت بعد الثورة ال�ضناعية يف اأوربا 
بكتابات )فردريك تاير( ماك�ص ويرب، هري فايول، التون مايو، 
دكل�ص مكريكور، ومارج و�ضاميون.... الخ( وغريهم ممن هم 
حديثو العهد بالبناءات الفكرية واالإدارية والتنظيمية املعا�ضرة 
املختربية  والتجارب  امليداين  العمل  الإبداعات  وفقًا  واملتطورة 
اإذن  كيف  االآن؟  نف�ضه  يطرح  الذي  وال�ضوؤال  الخ،  واحلقلية... 
ملا هو مذكور منذ اأكرث من ١٤٠٠ عام يكون اأكرث تطورًا مما هو 

عليه علم االإدارة احلديث؟
ولغر����ص االإجاب���ة على ه���ذا ال�ض���وؤال البد م���ن التعرف على 
عل���م االإدارة، اإّن االإدارة كما تعرفها علم وفن، علم ي�ض���تمد من 
النظري���ات الفل�ض���فية والفكرية دوره يف م�ضم���ار اإدارة املجتمع 

ال�شيا�شة الإدارية عند 
الإمام علي عليه ال�شالم
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ومنظمات���ه االإن�ض���انية املختلف���ة، وف���ن يعتم���د عل���ى �ضيغ ذلك 
التعامل مع الب�ض���ر باعتبار اأّن االإن�ض���ان الفرد ح�ضيلة متفاعلة 
م���ن املتغ���ريات املوروثة واملكت�ض���بة والتي تلع���ب البيئة مبختلف 
جوانبه���ا االقت�ضادي���ة واالجتماعي���ة وال�ضيا�ض���ية واحل�ضاري���ة 
والثقافي���ة دورها يف التاأثري والتاأثر يف ذل���ك الفرد اأو اجلماعة 
اأو املجتم���ع... ال���خ، وقول اهلل �ض���بحانه وتع���اىل م�ضداقًا على 
ذل���ك }َفِبمَـــا رَحْمَةٍ مِنَ اهلِل لِنْـــتَ َلهُمْ وََلوْ ُكنْـــتَ َفظًّا َغلِيَظ 
ـــوا مِـــنْ حَوْلِـــكَ َفاعْـــفُ عَنْهُـــمْ وَاسْـــَتْغفِرْ َلهُـــمْ  الَْقْلـــِب َلنَْفضُّ
ْل عََلـــى اهلِل إِنَّ اهلَل  وَشَـــاِورْهُمْ فِـــي اأَلمْـــِر َفـــِإَذا عَزَمْـــتَ َفَتـــوَكَّ

لِـــنَ{)اآل عم���ران/١59(. يُحِـــبُّ الْمَُتوَكِّ

فقد عر�ص عليه ال�ضالم كيفية اإدارته للمجتمع اأثناء خالفته 
يف الكوفة وو�ضاياه لوالته واأمرائه وخ�ضو�ضًا ما اأ�ضار فيه اإىل 
اإم��ارة  واله  حينما  النخعي  االأ���ض��رت  احل��ارث  بن  مالك  عامله 
اإذ حمله بو�ضية �ضاملة وكاملة وتعتمد كوثيقة تاريخية  م�ضر، 
روح  مع  ومن�ضجمة  متعددة  وتنظيمية  اإداري��ة  جوانبًا  تناولت 
اأبعاده  وبكافة  حاليًا  املعا�ضر  االإداري  والفكر  الع�ضر احلديث 
وجوانبه، بل اإّنها اأكرث تطورًا مما هو عليه علم االإدارة احلديث 

واأكرث تطلعًا وا�ضتيعابًا ملتغريات الع�ضر م�ضتقباًل.
    عهد اأمري امل�ؤمنني علي عليه ال�شالم ملالك الأ�شرت

علي  عهد  اأو  االأ�ضرت  مالك  اإىل  طالب  اأبي  بن  علي  ر�ضالة 
بن  علي  اأر�ضالها  التي  الر�ضالة  وهي  لالأ�ضرت  طالب  اأبي  ابن 
 - احلكم  واله  عندما  النخعي  االأ�ضرت  مالك  اإىل  طالب  اأبي 
اأي اأعطاه احلكم - يف م�ضر؛ وهذا الكتاب من اأهم واأطول 

املوؤمنني. اأمري  كتب 
لنظام  التاأ�ضي�ص  اإىل  يهدف  االأ�ضرت  اإىل  االإم��ام  عهد  فكان 
اإداري وحقوقي على ال�ضعيد االإ�ضالمي يبداأ من احلاكم نف�ضه؛ 
ومراعاة  احلكومة  و�ضيا�ضة  الدولة  اإدارة  كيفية  يف  عهد  وهي 
واحلكومة  احلاكم  يف  االإ���ض��الم  نظريات  وفيه  ال�ضعب  حقوق 
واحل��رب  وال�ضيا�ضة  واالجتماع  االقت�ضاد  يف  الدين  ومناهج 

واالإدارة واالأُمور العبادية والق�ضائية.
    �شند العهد

اأع��الم  من   - الطو�ضي  احل�ضن  بن  حمّمد  رواه  العهد  ه��ذا 
القرن اخلام�ص -؛ فيذكر ال�ضيخ الطو�ضي �ضندًا �ضحيحًا عند 
امل�ضهور للعهد، وكذلك النجا�ضي - الذي هو اأحد رجاالت العلم 
�ضحيح  اآخر  بطريق  العهد  روى  اأي�ضًا   - االإمامية  الطائفة  يف 

عند امل�ضهور، ورواه ال�ضريف الر�ضي اأخو ال�ضريف املرت�ضى يف 
كتاب نهج البالغة، ورواه اأي�ضًا ابن اأبي �ضعبة احلّراين - الذي 
كان يعي�ص يف اأوا�ضط القرن الرابع املعا�ضر لل�ضيخ ال�ضدوق - 
يف كتابه حتف العقول، ورواه القا�ضي النعمان، وهو من علماء 
االإمامية، وكان قا�ضيًا اأيام حكم الفاطميني يف م�ضر يف القرن 
الرابع واخلام�ص، رواه يف كتابه دعائم االإ�ضالم، اإذن عهد مالك 
ال�ضاحة  يف  معا�ضرة  امل�ضادر.)بحوث  من  العديد  له  االأ�ضرت 

الدولية لل�ضيخ حممد ال�ضند:٣6٣(
    حقيقة الر�شالة

ه���ذا العهد ميّثل نظامًا وقانون���ًا اإداريًا، وهو ال يتناول البحث 
يف عمومي���ات العدال���ة، فهو لي����ص كم���ا ورد يف االآي���ة الكرمية: 
االآي���ة  فالع���دل يف  بِالْعَدِْل{)النح���ل/9٠(،  يَْأمُـــرُ  اهلَل  }إِنَّ 
الكرمي���ة اأتى بنح���و العموم، بينما عهد علي ب���ن اأبي طالب اإىل 
مال���ك االأ�ض���رت ال يتن���اول مباحث الت�ض���ريعات العاّم���ة، فبحث 
النظام ل���ه خ�ضائ�ص معّينة، ويختلف عن الت�ض���ريعات العاّمة.

)بح���وث معا�ضرة:٣6٢(
    الر�شالة والأمم املتحدة

اعتمدت الر�ضالة يف االأمم املتحدة كونها من اأوائل الر�ضائل 
وال�ضعب؛  الدولة  الواجبات بني  والتي حتدد احلقوق  احلقوقية 
عرب  املتحدة  ل��الأُمم  العام  االأم��ني  اأذن  اإىل  و�ضل  العهد  ه��ذا 

زوجته ال�ضويدية.)بحوث معا�ضرة:٣6٤(
العبارة من  العام لالأمم املتحدة: )اإّن هذه  وقد قال االأمني 
اأن تعّلق على كّل املوؤ�ض�ضات احلقوقية يف العامل(،  العهد يجب 
وذلك حينما قراأ قوله عليه ال�ضالم يف الر�ضالة: »واأ�ضعر قلبك 
عليهم  تكونَنّ  وال  بهم،  واللطف  لهم،  واملحّبة  للرعية،  الرحمة 
�َضُبعًا �ضاريًا تغتنم اأكلهم، فاإّنهم �ضنفان: اإّما اأٌخ لك يف الدين، 

واإّما نظري لك يف اخللق«.)نهج البالغة: الر�ضالة 5٣(
االأجهزة  تدر�ص  باأن  ينادي  عنان  كويف  جعلت  العبارة  وهذه 
احلقوقية والقانونية عهد االإمام ملالك االأ�ضرت، وتر�ضيحه لكي 
م��داوالت  وبعد  ال��دويل،  للقانون  الت�ضريع  م�ضادر  اأح��د  يكون 
ا�ضتمّرت ملّدة �ضنتني يف االأمم املتحدة �ضّوتت غالبية دول العامل 
اأبي طالب ملالك االأ�ضرت كاأحد م�ضادر  على كون عهد علي بن 
الت�ضريع للقانون الدويل وقد مّت بعد ذلك اإ�ضافة فقرات اأُخرى 
االأ�ضرت  ملالك  طالب  اأب��ي  بن  علي  عهد  غري  البالغة  نهج  من 

كم�ضادر للقانون الدويل.)بحوث معا�ضرة:٣65(
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ال�شالم  الإمــام علي عليه  العلماء يف )ر�شالة  اأقــ�ال      
ملالك الأ�شرت(

    مي�شيل هاملت�ن م�رغان

مكتبة  يف  حاليًا  املوجود   )los history( كتاب  يف  ج��اء 
االمريكي  الكاتب  ملوؤلفه  بوا�ضنطن  االم��ري��ك��ي  الكونغر�ص 
اإعجابه  فيه  يذكر  ال��ذي  مورغان  هاملتون  مي�ضيل  املعا�ضر 
بن  علي  امل�ضلمني  خليفة  ل�ضخ�ص  احلكيمة  بال�ضيا�ضة  الفائق 
والته  اإىل  حررها  التي  ر�ضائله  على  اطلع  اأن  بعد  طالب  اأبي 
يف االأم�ضار اال�ضالمية ومنهم مالك االأ�ضرت موؤكدًا عليهم اأن 
وامل�ضاواة يف  العدل  امل�ضلمني بروح  املواطنني من غري  يعاملوا 

والواجبات(. احلقوق 
ل�ضلوكيات  �ضادقًا  انعكا�ضًا  ذلك  اعترب  االأجنبي  فالكاتب 
اخلليفة احلميدة املوؤطرة بف�ضائل االأخالق التي اأهلته للدخول 

يف تاريخ االإن�ضانية من اأبوابه العري�ضة.)التاريخ ال�ضائع(
    امل�ؤرخ امل�شري ت�فيق اأب� العلم

طالب  اأب���ي  ب��ن  علي  )ك���ان  كتابه  يف  امل�ضري  امل���وؤرخ  ق��ال 
التكامل  مظاهر  م��ن  م��ظ��ه��رًا  ك��ان  اإّن���ه  خ�ضبة،  �ضخ�ضية 
االإن�ضاين، بعد اأّن انتخبه امل�ضلمون خليفة للم�ضلمني، بداأ بتطبيق 
برناجمه االإ�ضالحي يف اإ�ضاعة العدل وامل�ضاواة بني اأبناء االأمة 
ولون  ولغتهم  ومذهبهم  دينهم  عن  النظر  ب�ضرف  االإ�ضالمية 
ب�ضرتهم واجتاهاتهم ال�ضيا�ضية واالجتماعية؛ لقد اأمر الوالة اأن 
يكونوا رحماء مع رعاياهم كما جتلى ذلك يف ر�ضالة االإمام عام 

656م اىل وايل م�ضر مالك االأ�ضرت(.)كتاب 
يف علي بن اأبي طالب(

    الكاتب امل�شيحّي ج�رج جرداق

كتابه )هل عرفت  ج��رداق يف  ج��ورج  قال 
القول  ه��ذا  مبثل  والت��ه  يو�ضي  لدين  اإم��ام��ًا 
الدين،  يف  ل��ك  اأٌخ  اإّم���ا  »ف��اإّن��ه��م  النا�ص:  يف 
عفوك  من  اأعِطهم  اخللق،  يف  لك  نظري  اأو 
و�ضفحك مثل الذي حتّب اأن يعطيك اهلل من 
علي  اإن�ضانية  بني  و�ضفحه«(.)العراق  عفوه 

وطائفية الطائفيني(
    من ه� مالك الأ�شرت

هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث الكويّف، 
املعروف باالأ�ضرت، من اأ�ضحاب اأمري املوؤمنني 

عليه ال�ضالم ومن اأثبتهم.
ثقاة  وهو من  و�ضلم.  واآل��ه  عليه  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل  اأدرك 

التابعني. وكان رئي�ص قومه.
وطاملا  عليه،  ويعتمد  به  يثق  ال�ضالم  عليه  علّي  االإم��ام  وكان 
وعظمته،  وب�ضريته  وبطولته  وخ��ربت��ه  وعيه  على  ُيثني  ك��ان 

ويفتخر بذلك.
الريموك. وح��رب  دم�ضق  فتح  يف  كان  له  فاعل  ح�ضور  اأّول 

)تاريخ مدينة دم�ضق:٣79/56(
وف��ي��ه��ا اأُ����ض���ي���ب���ت ع��ي��ن��ه ف��ا���ض��ُت��ه��ر ب���االأ����ض���رت.)ت���اري���خ 

االإ�ضالم:59٤/٣(
عا�ص مالك يف الكوفة. وكان طويل القامة، عري�ص ال�ضدر، 
ومروءته  االأخالقّية  ملزاياه  وك��ان  الفرو�ضّية.  يف  املثيل  عدمي 
وَمنعته وهيبته واأُّبهته وحياته، تاأثري عجيب يف نفو�ص الكوفّيني.

)تاريخ االأمم وامللوك:٣٣٢/٤(
ُنفي مع عدد من اأ�ضحابه اإىل حم�ص يف اأّيام عثمان ب�ضبب 
نربة  ا�ضتّدت  وملّا  عثمان.  وايل  العا�ص  بن  ب�ضعيد  ا�ضطدامه 
املعار�ضة لعثمان عاد اإىل الكوفة، ومنع وايل عثمان - اّلذي كان 
ثورة  وا�ضرتك يف  اآن��ذاك - من دخولها.  املدينة  اإىل  قد ذهب 
قد  كانوا  اّلذين  الكوفّيني  قيادة  وت��وىّل  عثمان،  على  امل�ضلمني 
توّجهوا اإىل املدينة، وكان له دور حا�ضم يف الق�ضاء على حكومة 

عثمان.)تاريخ االإ�ضالم:٣/٤٤8(
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بقلم: أ. د. خضري كاظم حمود

تويف �ضنة ٣9ه� وهو يف طريقه اإىل م�ضر الأداء مهامه املوكلة 
اإليه، وقيل اإنه مات م�ضمومًا.)الغارات:٢6٣/١(

فتاأثر االإمام لوفاته كثريًا حتى ظن بع�ص النخعيني اأن االإمام 
فقط هو �ضاحب امل�ضيبة.)الغارات:١/٢65(

    م�شامني العهد

ع��دة  ت��ن��اول��ت  ف��ق��رة  اأرب��ع��ني  ال��ع��ه��د ح���وايل  ت�ضمن  ل��ق��د 
منها: عناوين، 

 – التكرب  ع��دم   - الرعية  م��ع  العالقة   - احل�ضنة  ال�ضرية 
ال��وزراء  دور   - اال�ضت�ضارة   - الو�ضاة   - العدل   – االإن�ضاف 
طبقات  بني  العالقة   - العلماء  دور   - االإح�ضان   - و�ضفاتهم 
الق�ضاة  اختيار   - بهم  والعالقة  اجليو�ص  قادة  دور   - املجتمع 
- ال�ضبهات - اختيار العمال والوالة - خيانة العمال - اخلراج 
 - الكتاب  فنون   - الديوان  واأ�ضحاب  الكتاب   - الدولة  ومالية 
احلاجات  اأ�ضحاب   - بالفقراء  االهتمام   - واالحتكار  التجار 
وامل�ضالح - واجبات احلاكم - اأداء الفرائ�ص - عدم االحتجاب 
عن النا�ص - دور احلا�ضية - اال�ضتفادة من العلماء - العالقة 

باالأعداء والعهود معهم - و�ضفات خا�ضة.
    ن�ش��ص م�ا�شيع العهد

١. هدف احلكم االإ�ضالمي، ويتمثل يف: الدفاع واالأمن )جهاد 
والتنمية  اأهلها(  )ا�ضت�ضالح  االجتماعي  واالإ�ضالح  عدوها( 
االقت�ضادية )عمارة بالدها( والربنامج ملالية الدولة التي تنفق 

على هذه االأبواب )جباية خراجها(.
اهلل،  ن�ضرة  ال�ضريعة،  للحاكم:  وال�ضلوك  الفكر  اأ�ضول   .٢

اتهام النف�ص.
النا�ص  نظرة  ي�ضتح�ضر  اأن  احلاكم  على  الواجبات  من   .٣

اإليه، واأن يعرف ما يظنون به.
باأنه حمكوم ملن هو  و�ضعوره  ملواطنيه  لزوم حب احلاكم   .٤

اأعلى منه.
اللني  واالأ���ض��ل  ا�ضتثناء،  والعقوبة  العفو  ه��و  االأ���ض��ل   .5

ا�ضتثناء. والعنف 
ن احلاكم نف�ضه من الغرور والظلم؟ ّ 6. كيف ُيَح�ضِ

دون  فالعامة  واإال  اجلميع،  تر�ضي  اأن  يجب  ال��ق��رارات   .7
اخلا�ضة!

واملتملقني  امل��خ��اب��رات،  ت��ق��اري��ر  م��ن  احل��اك��م  م��وق��ف   .8

والنمامني.
9. �ضفات امل�ضت�ضارين للحاكم.

١٠. �ضفات الوزراء، وتف�ضيل ا�ضتيزار الوجوه اجلديدة.
١١. �ضفات الوزراء املف�ضلني.

١٢. حما�ضبة الوزراء.
١٣. فوائد اإعطاء احلرية للمواطنني وح�ضن الظن بهم.

١٤. احرتام العادات االجتماعية وحت�ضينها.
١5. امل�ضاورون الكبار يف الق�ضايا االإ�ضرتاتيجية.

١6. تكَوّن كل جمتمع يف العامل من فئات وطبقات.
١7. �ضيا�ضة احلاكم مع القوات امل�ضلحة.

١8. �ضيا�ضة احلاكم مع قادة اجلي�ص احلكام.
١9. �ضيا�ضة الوزراء والوالة يف الق�ضايا امل�ضتبهة.

٢٠. �ضيا�ضة احلاكم مع القوة الق�ضائية.
٢١. �ضيا�ضة احلاكم مع والة املحافظات وكبار املوظفني.

٢٢. جهاز املخابرات اخلا�ص برئي�ص الدولة.
٢٣. ال�ضيا�ضة املالية وال�ضرائبية.

٢٤. ديوان احلاكم اأو اجلهاز اخلا�ص به.
٢5. �ضيا�ضة الدولة مع التجار والك�ضبة.

٢6. �ضيا�ضة احلاكم مع الطبقة الفقرية.
٢7. �ضيا�ضة احلاكم مع مراجعيه.

٢8. برنامج يومي للحاكم.
٢9. لقاءات احلاكم املبا�ضرة مع النا�ص وحذف البطانة.

٣٠. �ضيا�ضة احلاكم مع اأقاربه وحا�ضيته.
الكامل  واالل��ت��زام  ال��ع��دو  م��ع  واحل���ذر  ال�ضلم  �ضيا�ضة   .٣١

باالتفاقيات.
٣٢. حتذير احلاكم ب�ضدة من �ضفك الدماء.

٣٣. اخلطوط العامة ل�ضيا�ضة احلاكم مع املواطنني.
٣٤. التثبت واالعتدال يف اتخاذ القرارات.

٣5. كيف يكون احلاكم حاكم نف�ضه وي�ضيطر على غ�ضبه؟
حتقيق  يف  للتوفيق  ال�ضالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  دع��اء   .٣6

اأهدافه يف احلكم.
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ْبُن  اإِ�ْضَماِعيُل  َثَنا  َحدَّ َق��اَل:  َها�ِضٍم  ْبُن  ُعَبْيُد  عن  روي 
َعْن  اأَِبيِه  َعْن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبُن  اْلَعاَلُء  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َجْعَفٍر 
ِ �ضلى اهلل عليه  َر�ُضوُل اهللَّ َقاَل  َقاَل:  َم�ْضُعوٍد  ْبِن   ِ َعْبِد اهللَّ
يِف  ُنوٌح  َقاَم  َما  ِمْثَل   َ اهللَّ َعَبَد  َعْبدًا  اأَنَّ  َلْو  َعِليُّ  »َيا  واآله: 
 ، ِ اهللَّ �َضِبيِل  يِف  َفاأَْنَفَقُه  َذَهبًا  ُح��ٍد  اأُ ِمْثُل  َلُه  َوَك��اَن  َقْوِمِه، 
َفا  ال�ضَّ َبنْيَ  ُقِتَل  ُثمَّ  ٍة،  ِحجَّ اأَْل��َف  َحجَّ  َحتَّى  ُعُمِرِه  يِف  َوُمدَّ 
َومَلْ  ِة،  نَّ ، مَلْ َي�َضمَّ َراِئَحَة اجْلَ َيا َعِليُّ ُيَواِلَك  َوامْلَْرَوِة، ُثمَّ مَلْ 
َمَعَها  رُّ  َي�ضُ اَل  َح�َضَنٌة  َك  ُحبَّ اأَنَّ  َعِليُّ  َيا  َعِلْمَت  اأََما  َيْدُخْلَها؛ 
َت  َئٌة اَل َيْنَفُع َمَعَها َطاَعٌة، َيا َعِليُّ َلْو َنرَثْ َك  �َضيِّ َئٌة، َوُبْغ�ضَ �َضيِّ
امْلُوؤِْمِن  َخْي�ُضوَم  َرْبَت  �ضَ َوَلْو  َك،  اأََحبَّ َما  امْلَُناِفِق  َعَلى  رَّ  الدُّ
ُيِحبَُّك  َواَل  ِنَفاٌق،  َك  َوُبْغ�ضَ اإِمَياٌن،  َك  ُحبَّ اِلأَنَّ  َك،  اأَْبَغ�ضَ َما 
�َضِقي«.)ب�ضارة  ُمَناِفٌق  اإِالَّ  َك  ُيْبِغ�ضُ َواَل   ، َتِقيٌّ ُموؤِْمٌن  اإِالَّ 

امل�ضطفى:٢/95(
اإّن اهلل تب���ارك وتع���اىل اأر�ض���ل ر�ض���له لهداي���ة النا����ص 
اإىل الر�ض���اد، فق���ال تعاىل: }وَمَـــا َأرْسَـــْلنَاَك إِلَّ مُبَشِّـــرًا 

وَنَذِيرًا{.)الفرق���ان:56(
وه���م يف املرحل���ة االأوىل مب�ض���رون ويف االأخ���رى نذير، 

وقال تعاىل يف �ض���ورة اأخرى: }يَا َأيُّهَا النَِّبيُّ إِنَّا َأرْسَـــْلنَاَك 
شَـــاهِدًا وَمُبَشِّـــرًا وَنَذِيرًا{.)االأحزاب:٤5(

حممدًا  النبي  اأّن  تعاىل  اهلل  يبنّي  االآي��ة  هذه  يف  فهنا 
اهلل  عند  من  مب�ّضٌر  اأّنه  اإىل  اإ�ضافة  واآله  عليه  اهلل  �ضلى 
تعاىل ف�ضاًل عن اأنه نذير، هو �ضاهد على اأعمال العباد.

بعينه،  �ضهده  ما  وي�ضمع  ي��رى  ال��ذي  هو  فال�ضاهد 
فالنبي  عليه،  �ضاهدًا  فيكون  حينها  حا�ضرًا  وكان  بل 
كل  يف  احلا�ضر  هو  و�ضلم  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  حممد 
يومنا  وحتى  نوره  تعاىل  اهلل  خلق  ما  اأول  من  االأزمنة 

يبعثون. يوم  واإىل  هذا 
ِلَر�ُضوِل  ُقْلُت  َقاَل:  االأن�ضاري  اهلل  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َفَعْن 
ُل �َضْيٍء َخَلَق اهلل َتَعاىَل َما ُهَو؟  اهلل �ضلى اهلل عليه واآله اأَوَّ
َخَلَقُه اهلل  َجاِبُر  َيا  َك   َنِبيِّ »ُنوُر  واآله:  َفَقاَل �ضلى اهلل عليه 

ُثمَّ َخَلَق ِمْنُه ُكلَّ َخرْي«.)بحار االأنوار: ٢٤/١5(
فوجود الر�ضول والنبي لهداية النا�ص هو من واجبات 
اأّن  على  ت�ضاوؤل  هناك  يكون  ال  لكي  وج��ل  ع��ّز  ال��ب��اري 
على  وبالتايل  يهديهم،  كي  للنا�ص  اأح��دًا  يبعث  مل  اهلل 

من مل ي�اِل عليًا عليه ال�شـــالم
فه� منافق
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مييزون  ال  وه��م  القيامة،  ي��وم  يحا�ضبوا  اأن  الب�ضرية 
احلالل من احلرام.

فبعث االأنبياء والر�ضل اإىل الب�ضر لهدايتهم، والأن تب�ضرهم 
وتنذرهم، لكي ال تكون هناك حجة على اهلل تعاىل.

و�ضلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  حممدًا  الر�ضول  اأّن  ومب��ا 
واالآخرين  االأولني  و�ضيد  الر�ضل  وخامت  االأنبياء  خامت  هو 

فالبد اأن يحل حمله من يقوم مبقامه يف هذه االأمة.
وال��ت��ذك��ري  واالإر�����ض����اد  ال���ه���داي���ة  ب����دور  ي���ق���وم  واأن 
امل�ضروع  اإف�ضاد  يريدون  �ضل�ضلة ممن  فهناك  واالإ�ضالح، 
واآله  عليه  اهلل  �ضلى  االأكرم  النبي  به  جاء  الذي  االإلهي 
رقاب  على  يت�ضلطوا  اأن  ويريدون  النا�ص،  لهداية  و�ضلم 

واملال. بالقوة  امل�ضلمني 
فعن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم اأنه قال: »َيا 
َنِبيَّ  اَل  ُه  اأَنَّ َغرْيَ  ُمو�َضى   ِمْن   َهاُرونَ   ْنِزَلِة  مِبَ ي  ِمنِّ اأَْنَت  َعِليُّ 

�ضفني:٣١5( َبْعِدي «.)وقعة 
ال�ضند  و�ضحيح  الفريقني  بني  متواتر  احلديث  وه��ذا 
اأن  بنّي  و�ضلم  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  االأكرم  فالنبي  اأي�ضًا، 
منزلته  بل  بعده  ال�ضالم هو من  عليه  اأبي طالب  بن  علي 
واآله  نبينا  على  مو�ضى  النبي  اأخ  هو  الذي  هارون  مبنزلة 

ال�ضالم. وعليه 
فمنزل���ة اأم���ري املوؤمنني عليه ال�ض���الم هي نف����ص منزلة 
النب���ي �ضل���ى اهلل علي���ه واآله وذل���ك لقوله تع���اىل: }َفُقْل 
تَعاَلـــوْا نَدْعُ  َأبْناءَنا وََأبْناءَُكمْ وَنِســـاءَنا وَنِســـاءَُكمْ وََأنُْفسَـــنا 

عم���ران:6١( وََأنُْفسَـــُكم... {.)اآل 
نف�ضه،  و�ضلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  جعله  فقد 
النبي  نور  من  قد خلق  ال�ضالم  عليه  واإّنه  نف�ضه،  واأعطاه 

�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم.
ُعَمَر  ْبِن  اهلل  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  اأَْحَمَد  فَعْن 
اهلل  َعْبِد  اأَِبي  َعْن  ال�ضالم  عليه  َطاِلٍب  اأَِبي  ْبِن  َعِليِّ  اْبِن 
اْلَكاَن  َفَخَلَق  َكاَن  اَل  اإِْذ  َكاَن   َ اهللَّ »اإِنَّ  َقاَل:  ال�ضالم  عليه 
ْنَواُر َواأَْجَرى  َرْت ِمْنُه ااْلأَ ْنَواِر الَِّذي ُنوِّ َوامْلََكاَن َوَخَلَق ُنوَر ااْلأَ
الَِّذي  النُّوُر  َوُهَو  ْن��َواُر  ااْلأَ ِمْنُه  َرْت  ُن��وِّ الَِّذي  ُن��وِرِه  ِمْن  ِفيِه 
اَل  اإِْذ  َل��نْيِ  اأَوَّ ُن��وَرْي��ِن  َي��َزاال  َفَلْم  َوَعِلّيًا  دًا  مَّ حُمَ ِمْنُه  َخَلَق 
َرْيِن  ُمَطهَّ َطاِهَرْيِن  َيْجِرَياِن  َيَزاال  َفَلْم  َقْبَلُهَما  َن  ُكوِّ �َضْي َء 
َقا يِف  اأَْطَهِر َطاِهِريَن  يِف  اِهَرِة َحتَّى اْفرَتَ اَلِب الطَّ يِف ااْلأَ�ضْ

ال�ضالم«. عليهما  َطاِلٍب  َواأَِبي  اهلل  َعْبِد 

عليه  ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  ع��ل��ي  امل��وؤم��ن��ني  اأم���ري  اأّن  فبما 
الكرمي  ال��ق��راآن  من  بت�ضريح  النبي  نف�ص  هو  ال�ضالم 
عليه  ال�ضادق  االإم���ام  بقول  النبي  ن��ور  من  خلق  ّن���ه  واأ
واآله  عليه  اهلل  �ضلى  االأك��رم  النبي  جعله  وقد  ال�ضالم 
اأن  فالبد  مو�ضى،  من  ه��ارون  مبنزلة  نف�ضه  من  و�ضلم 
اأجمعني  اخللق  باقي  عن  تختلف  خ�ضو�ضية  ذا  يكون 
نبينا  اإال  اأجمعني  والنا�ص  والر�ضل  واالأنبياء  املالئكة  من 

و�ضلم. واآله  عليه  حممد �ضلى اهلل 
وال  تعد  ال  ال�ضالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  ف�ضائل  اإّن 
حت�ضى، ومعرفة هذه الف�ضائل حتتاج اإىل دراية واإدراك.

و�ضلم  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  االأكرم  النبي  �ضرح  وقد 
حياة  يف  تكون  اأن  املمكن  من  التي  االأمور  اأعظم  وبنّي 
اأم��ري  خم��اط��ب��ًا  ل���ه  واآ عليه  اهلل  �ضلى  ف��ق��ال  ن�����ض��ان  االإ
اهلل  َعَبَد  َعْبدًا  اأَنَّ  َلْو  َعِليُّ  »َيا  ال�ضالم:  عليه  املوؤمنني 
نبينا  على  النبي  نوح  اإن  َقْوِمِه...«؛  يِف  ُنوٌح  َقاَم  َما  ِمْثَل 
والدعاء  بالعبادة  قومه  يف  ق��ام  ال�ضالم  وعليه  ل��ه  واآ
قيل  ح��ت��ى  ال�����ض��ن��ني،  اآالف  وال��ه��داي��ة  بالن�ضح  وق���ام 
اأن  اأراد  فمن  �ضنة؛  خم�ضني  اإال  األفًا  قومه  يف  بّلغ  ّن��ه  اإ
بعمر  ي�ضرب  عادة  الطويلة  االأعمار  يف  مثاًل  ي�ضرب 
النبي  ّنه  الأ ال�ضالم،  وعليه  واآله  نبينا  على  النبي  نوح 

الطويلة. املدة  بهذه  عّمر  الذي 
فالنبي االأكرم �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم اأراد اأن يقول 
نوح  النبي  من  اأكرث  عّمر  من  هناك  يوجد  ال  اأنه  للنا�ص 

وقام يف قومه اأي بّلغ وهدى قومه يف هذه الدنيا.
بكثري  ن��وح  عمر  من  اأق�ضر  االإن�ضان  عمر  ك��ان  ف��اإذا 
قلة  من  الدنية  الدنيا  ه��ذه  يف  الفر�ص  يغتنم  ال  فكيف 

عمّره، وكلنا علم اأّن االأعمار بيد اهلل تعاىل.
فمن كان مواليًا الأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم بقلة عمره 
االإمي��ان  من  واليته  الأّن  واالآخ���رة،  الدنيا  يف  الفائز  فهو 

وعدمه من النفاق.
اأُُحٍد  ِمْثُل  َلُه  »َوَك��اَن  و�ضلم:  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
اأَْلَف  َحجَّ  َحتَّى  ُعُمِرِه  يِف  َوُمدَّ   ، ِ �َضِبيِل اهللَّ يِف  َفاأَْنَفَقُه  َذَهبًا 

َفا َوامْلَْرَوِة«. ٍة، ُثمَّ ُقِتَل َبنْيَ ال�ضَّ ِحجَّ
واآله  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  ي�ضربها  التي  االأمثال  اإّن 
يف  املنّجية  االأم��ث��ال  م��ن  تعترب  احل��دي��ث  ه��ذا  يف  و�ضلم 

الدنيا، ف�ضاًل عن االآخرة.
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بقلم: محمد رزاق صالح

يف  اأح��د  جبل  من  اأك��رب  �ضيئًا  يعرفون  ال  النا�ص  ك��ان 
النبي  على  اإذن  و�ضلم،  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  زمن 
ليعقله  مثاًل  ي�ضرب  اأن  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  االأك���رم 

زمانه. النا�ص، يف 
اهلل،  �ضبيل  يف  واأنفقه  ذهبًا  اأح��د  مثل  له  ك��ان  فمن 
دنيوية  ومميزات  وجوانب  اآثارًا  لالإنفاق  اأّن  نعلم  وكما 
عليه  اهلل  َعْبِد  اأَِبي  َعْن  َوْهٍب  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  فعن  واأخروية، 
يِف  اأَْبَياٍت  ْرَبَعِة  ِباأَ ْرَب��َع��ًة  اأَ يِل  َمُن  َي�ضْ »َم��ْن  َق��اَل:  ال�ضالم 
ِمْن  ا�َص  النَّ َف  ْن�ضَ َواأَ َفْقرًا  َيَخْف  َومَلْ  ْن��َف��قَ   اأَ َم��ْن   ِة  نَّ اجْلَ
َكاَن  ْن  َواإِ ��َراَء  امْلِ َوَتَرَك  اْلَعامَلِ  يِف  اَلَم  ال�ضَّ ْف�َضى  َواأَ َنْف�ِضِه 

ّقًا«.)اخل�ضال:٢٢٣/١( حُمِ
ملن  اجلنة  ال�ضالم  عليه  ال�ضادق  االإم��ام  �ضمن  فقد 
ينفق، فمن له مثل جبل اأحد ذهبًا واأنفقه يف �ضبيل اهلل، 
اإاّل  فهو يرجو اجلنة من اهلل تعاىل، فهذه املعادلة ال تتم 
االإنفاق  ك��ان  مهما  ال�ضالم،  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  بوالية 
ال�ضبع،  االأقاليم  مبقدار  كان  لو  حتى  ق��دره،  كان  ومهما 
فقد �ضرب النبي االأكرم �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم مثال 

جبل اأحد الأّن جبل اأحد كان من اأكرب اجلبال يف زمانه.
اأّما للحّج فاآثار دنيوية كثرية ف�ضاًل عن االآثار االأخروية.

من االآثار الدنيوية للحاج اأّنه ال يفتقر، واأّن ت�ضح بدنه 
االآثار  عن  ف�ضاًل  هذا  عياله،  موؤونة  وتكفى  رزقه  وتت�ضع 
اإّنه مغفور له وقد توجب له اجلنة وعليه  االأخروية، حيث 

اأن ي�ضتاأنف العمل وقد يكون حمفوظًا يف اأهله وماله.
ب��ي��ه،  اأ ب��راه��ي��م، ع��ن  اإ وه���ذا م��ا ورد ع��ن ع��ل��ي ب��ن 
اهلل  عبد  بن  علي  عن  اخل��زاز،  عثمان  بن  عمرو  عن 
عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  القالن�ضي،  خالد  عن  البجلي، 
ال�ضالم:  عليهما  احل�ضني  بن  علي  »قال  قال:  ال�ضالم 
اأرزاق��ك��م  وتت�ضع  ب��دان��ك��م  اأ ت�ضح  واع��ت��م��روا،  ح��ّج��وا 
له  مغفور  احل��اج  وق���ال:   ; عيالكم  م��وؤون��ات  وت��ك��ف��ون 
يف  وحمفوظ  العمل  له  وم�ضتاأنف  اجلنة  له  وموجوب 

وماله.)الكايف:٢5٢/٤( اأهله 
الدنيوية جعلها اهلل  واملغريات  االأخروية  الثوابات  هذه 
واجليدة،  ال�ضاحلة  الأعماله  ثوابًا  وذلك  لالإن�ضان  تعاىل 

اأّما ب�ضرط اأن يوايل عليًا عليه ال�ضالم.
�ضرط  هو  ال�ضالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  والية  فاإّن 
عليه  اهلل  �ضلى  ق��ال  ال�ضبب  لهذا  االأع��م��ال،  قبول  يف 
َراِئ��َح��َة  َي�َضمَّ  مَلْ   ، َع��ِل��يُّ َي��ا  ُي��َواِل��َك  مَلْ  »ُث��مَّ  و�ضلم:  ل��ه  واآ

َيْدُخْلَها«. َومَلْ  ِة،  نَّ اجْلَ
اإّن االإن�ضان يف احلياة الدنيوية واالأمور املادية اإذا اأراد 
ينّبهه  ما  فاأول  املطبخ،  اإىل  مثاًل  ما  مكان  اإىل  يدخل  اأن 
هو رائحة الطبخ، فاإذا �ضّم رائحة الطبخ ف�ضيعلم اأّن هنا 

مطبخًا وهو مكان للطبخ.
اجلنة  رائحة  ي�ضم  ال  ال�ضالم  عليه  عليًا  يواِل  مل  فمن 
مبني  اجلنة  رائحة  فاإ�ضمام  دخولها،  عن  ف�ضاًل  اأب��دًا، 
على املرور من اأمامها، وهذا ال ميكن اأن يكون ملن يغ�ضب 

عليًا عليه ال�ضالم، اأو مل يواله.
وقال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم خماطبًا اأمري املوؤمنني 
رُّ  َك َح�َضَنٌة ال َي�ضُ اأَنَّ ُحبَّ عليه ال�ضالم: »اأََما َعِلْمَت َيا َعِليُّ 

َيْنَفُع َمَعَها َطاَعٌة«. َئٌة اَل  َك  �َضيِّ َئٌة، َوُبْغ�ضَ َمَعَها �َضيِّ
�ضيئة  الدنيا ال ي�ضر  االإن�ضان ح�ضنة يف هذه  اأراد  فاإذا 
حب  ال�ضالم،  عليه  طالب  اأب��ي  بن  علي  حب  فهو  معها، 
واآله و�ضلم، فاإّن املنافق  و�ضي ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
ال يحّب عليًا عليه ال�ضالم باأي �ضكل من االأ�ضكال، واملوؤمن 

من يحّب عليًا عليه ال�ضالم يف كل االأحوال.
َت  فلهذا قال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: »َيا َعِليُّ َلْو َنرَثْ
َرْبَت َخْي�ُضوَم امْلُوؤِْمِن َما  َك، َوَلْو �ضَ رَّ َعَلى امْلَُناِفِق َما اأََحبَّ الدُّ
اإِالَّ  ُيِحبَُّك  َواَل  ِنَفاٌق،  َك  َوُبْغ�ضَ اإِمَياٌن،  َك  ُحبَّ اِلأَنَّ  َك،  اأَْبَغ�ضَ

َك اإِالَّ ُمَناِفٌق �َضِقي«. ، َواَل ُيْبِغ�ضُ ُموؤِْمٌن َتِقيٌّ
اأم��ري  ب��والي��ة  التم�ّضك  يوّفقنا  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  ن�����ض��األ 

املوؤمنني علي عليه ال�ضالم.
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املصدر: املجليس: بحار األنوار، ج42، ص300-298. 

جــ�دي عــني  يــا  األ 
واســعِدينا جــودي  عــنُي  يــا  أاَل 

عليــه كلثــوم  أّم  وتبــي 

كانــوا حيــُث  للخــوارِج  قــْل   أاَل 

املَطايــا َركِــَب  َمــن  خــرَي  وابــِي 

املَطايــا َركِــَب  َمــن  خــرَي  وابــِي 

َحَفاهــا وَمــن  النِّعــاَل  لِبــَس  وَمــن 

لَيْــالً وقــاَم  الَهِجــرَي  َصــاَم  وَمــن 

تَِقــّي بَــٌر  صــادٌق  إمــاٌم 

ُهــاَمم بَطَــٌل  أشــَوٌس  ُشــجاٌع 

ِهْزبَــٌر قَــرٌْم  بَاِســٌل  كَِمــيٌّ 

لَــاّم األرِس  يف  قَــاَدُه  فَعمــُرٌو 

قَــّدا بالســيِف  قَــّدُه  َوَمرحــُب 

أَخــاُه يَقــي  الِفــراِش  عــىل  َوبَــاَت 

َعصــاُه َمــن  للجامعــِة  َويدُعــو 

فيــه الخــرياِت  َمناِقــِب   وكلُّ 

نَْفــيِس فََدتْــُه  النبــيِّ  بعــِد  مــى 

حســنٍي أيَب  َوجــَه  اســتقبَلَْت  إذا 

ِبخــريٍ مقتَلِــِه  قَبــَل   وَكُّنــا 

ِفيــه يَرتَــاُب  ال  الحــقَّ  يُقيــُم 

لَديــِه ِعلــامً  ِبكاتــٍم  وليــَس 

فََجعتُُمونــا الَحــراِم  الشــهِر  أيَف 

نَفــٍس فَخــرُي  النبــيِّ  بعــِد  وِمــن 

ِفيــِه املــاَل  ُســئلنا  أَنّــا  فلــو 

عليّــاً فََقــدوا  إذ  النــاس  كأنَّ 

عليّــاً أنــى  ال  واللــِه  فــال 

كانــت حيــُث  قُريــٌش  علمــت   لقــد 

َحــرٍب بــَن  ُمعاويــَة  فابلــغ   أال 

ُرويــداً ِبنــا  للشــامتني   وقُــل 

املَطايــا َركِــَب  َمــن  َخــرَي   قتَلتُــم 

َحــرٍْب بــَن  ُمعاويــَة  فابلــغ  أال 

املؤمِنينــا أمــرَي  فابــِي  أاَل 

اليَقينــا  رأِت  وقــد  بَعربَتِهــا 

الحاســدينا عيــوُن  قَــرّت  فَــال 

الظاِعنينــا  وأَقْــَرى  ِبهــا  وَحــثَّ 

الَســفينا  َركِــَب  وَمــن  وفارَِســها 

واملِِئينــا  املَثَــاِن  قَــرأَ  وَمــن 

الخالِقينــا  خــرَي  اللــَه  وناَجــى 

َوِدينــا  ِعلْــاَمً  َحــَوى  قَــْد  فَقيــٌه 

الَعرينــا  يف  األَســاِوِد  وِمْقــَداُم 

بَِطينــا  لَيْــٌث  أَْرَوٌع  َحِمــيٌّ 

ِحينــا  منــُه  ودٍّ  ابــَن  َوَســَقى   طَغــا 

الَجِبينــا  عــىل  الِخــامِر  ذا  وَعّفــَر 

الكافرينــا  ِبكيــِد  يَعبَــأ  ومل 

ُمســتَِبينا  بالفرائــض  ويَقــي 

العاملِينــا  ربِّ  رســوِل  َوُحــبُّ 

الصالحينــا  َوخــرُي  َحَســٍن  أَبــو 

الناظرينــا  فَــاَق  البَــدَر  َرأيــَت 

ِفينــا  اللــِه  رســوِل  مــوىل  نَــرى 

الســارقينا  أَيــِدي  قَطْــَع  ويُنِهــُك 

املُتجرّبِينــا  ِمــن  يُْخلَــْق  َومل 

أجمعينــا  طُــرّاً  الَخلــِق  ِبخــريِ 

الصالحينــا  وخــرُي  حســٍن  أبــو 

َوالبَنينــا  ِفيــِه  املــاَل  بَذلنــا 

ِســنينا  بَلَــٍد  يف  جــاَل  نِعــاٌم 

الراكعينــا  يف  َصالتِــه  وُحســَن 

َوِدينــا  َحَســباً  خريُهــا  ِبأنّــك 

الشــامتينا  ُعيــوُن  قَــرَّْت  فــال 

لقينــا  كــام  الشــامتون  َســيلَقى 

الَســفينا  َركِــَب  وَمــن  وذلَّلهــا 

ِفينــا  الُخلفــاِء  بَقيَّــَة  ِبــأنَّ 
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اإن الدعاء - يف حقيقته - ميثل املعاين القيمة، التي تتبلور 
يف نف�ص الداعي، وي�ضتتبع التوجه العميق اإىل الذات االإلهية، 
فالفناء يف وجوده الواجب، ثم الرجوع اإىل عامل املادة، الأداء 
وبالتايل:  وال�ضدق  واحلق  العدالة  روح  العليا،  ال��روح  مهمة 

اخلال�ص من كل العبوديات.
ويف هذا ال�ضفر ال�ضريع البطيء، والطويل الق�ضري، ال حاجة 

اإىل اأي �ضيء، �ضوى الرتكيز على نقطة املبداأ، ومركز االنتهاء.
فال ميكن اأن نقيد الدعاء - بعد اأن كان عماًل روحيًا - باأّي 
قيد، من زمان اأو مكان اأو لفظ، وال باأية لغة اأو �ضيغة اأو ن�ص.

اأبو عبد اهلل جعفر بن حممد  ال�ضادق،  االإم��ام  وقد ر�ضم 
عليه ال�ضالم، لهذه الفكرة خطة وا�ضحة، فجاء عن زرارة بن 
اأعني اأّنه قال: قلت الأبي عبد اهلل عليه ال�ضالم: علمني دعاء؟ 
فقال عليه ال�ضالم: »اإّن اأف�ضل الدعاء ما جرى على ل�ضانك«.

)و�ضائل ال�ضيعة:١١7١/٤(
فاإذا كان الداعي مل يطق اأن ي�ضتوعب اأكرث مما يجري على 
اأ�ضا�ص  اإىل  ملتفتًا  يكون  اأن  واملهم  يكفيه،  ذلك  فاإن  ل�ضانه، 
االنتهاء،  ومركز  املبداأ  نقطة  على  الرتكيز  وهو  ولبه  الدعاء 

يف �ضريه الروحي.

و�ضلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  الكرمي  الر�ضول  اأف�ضح  وق��د 
ال�ضالة؟«،  �ضاأل رجاًل: »كيف تقول يف  ملا  عن هذه احلقيقة 
اجلنة،  اأ�ضاألك  اإين  اللهم  اأق��ول:  ثم  اأت�ضهد  الرجل:  فاأجاب 
اأين - واهلل - ال  اأما  الرجل:  واأ�ضاف  النار"؛  واأعوذ بك من 
واآله  عليه  اهلل  �ضلى  فقال  معاذ؛  دندنة  وال  دندنتك،  اأح�ضن 

و�ضلم: »حولها ندندن«.)كنز العمال:٢/88(
له  وق��رر  ح���دودًا،  املختار  للدعاء  ح��دد  قد  االإ���ض��الم  لكن 
�ضروطًا، راعى يف ذلك بلوغه اإىل الكمال املطلوب، ومن ذلك 

ما يرتبط باألفاظه ولغته.
ففي الوقت الذي اأّكد على جوانب معناه واأهدافه، مل يهمل 

جانب اأدائه و�ضيغته.
كّل  ف��اإّن  كاماًل،  التفاتنا  نركز  اأن  اأردن��ا  اإذا  اإّن��ا  واحل��ق، 
باالأخرى  بع�ضها  االأع�ضاب  بوا�ضطة  ترتبط  احلوا�ص - وهي 
- البد اأن تتجه وتلتفت �ضواء احلوا�ص اخلارجية وجوارحها، 
اأم احلوا�ص الباطنية وقابلياتها، وحا�ضة النطق - وهي املعربة 
عن اجلميع - واآلتها الل�ضان، البد اأن تتحرك اأع�ضابه، فتكون 

كلمة الداعي حا�ضمة، وتكون األفاظ الدعاء مركزة موجهة.
و�ضرائر  ال�ضمري،  مكامن  ع��ن  تعبريًا  االأل��ف��اظ  األي�ضت 

الــــــدعــــــاء وحــقــيــقــتــه
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الوجدان؟
دليل  اأ�ضدق  ال��روح،  طلبات  عن  النابعة  الكلمات  األي�ضت 
على الرتكيز يف التوجه وااللتفات؟ ومن يدري?! فلعل العبد 
اإىل مواله اجلليل، عند بع�ص احلاالت،  اأقرب  الداعي يكون 
بع�ص  ويف  الكلمات،  بع�ص  وت��الوة  النغمات،  بع�ص  واأداء 

املقامات واالأوقات ؟ دون غريها؟!
وت��وؤدى  خمتلفة،  باأ�ضكال  ت�ضاغ  قد  ال��واح��دة،  النية  اإن 

باأ�ضاليب متنوعة، وقد ت�ضحبها اأنغام متفاوتة.
الروحي،  ال�ضر  ه��ذا  اإىل  به  لنتو�ضل  نختار؟  منها  ف��اأي��ًا 
اإىل  ب�ضببه  ونتزود منه على هذه الطريق ال�ضعبة، ونتو�ضل 

النتيجة املن�ضودة.
ما اأروع للداعي، لو عرف، اأو تنبه اإىل اأجمل لفظة يف اأبدع 
اأ�ضلوب، واىل األيق تعبري يف اأرق نغمة، وكان دعاوؤه نابعًا من 
اإىل  واأقرب  االأن�ص،  اإىل مقام  اأرغب  ليكون  ال�ضمري،  اأعماق 

حظرية القد�ص، واآكد يف حتقيق رغبات النف�ص.
األي�ص هذا هو االأح�ضن، واالأ�ضمن حل�ضول االإجابة؟

والتوغل يف  اللفظ،  املحافظة على  االإف��راط يف  لي�ص  لكن 
للمتكلم  هدفًا  احل��رك��ات،  و�ضبط  احل��روف  اأداء  م��راع��اة 
الواعي، وال غاية لالإن�ضان الهادف، ف�ضاًل عن امل�ضلم الذي 

يقوم مبهمة عظيمة مثل الدعاء.
اإنا   - والكلمات  يبلور يف اجلمل  اأن  قبل   - الدعاء  فاإّن 
القلب  كان  ولو  الل�ضان،  على  فيفي�ص  ينقدح  م�ضي  نور  هو 
كدرًا مل ينقدح فيه ذلك النور، فاأين له اأن يظهر على ل�ضان 

الدعاء؟! �ضاحبه، 
قال االإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم: »جتد الرجل ال يخطئ 
الليل  من  ظلمة  اأ�ضد  ولقلبه  م�ضقعًا  خطيبًا  واو،  وال  بالم 

املظلم«.)الكايف:٤٢٢/٢(
وهكذا االنهماك يف تطبيق القواعد اللفظية، مبا ي�ضرف 

توجهه عن املعاين ويقطع التفاته عن الهدف.
وهو ما ذكره الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم فيما روي 
النحو �ضلب اخل�ضوع«. عنه، من قوله: »من انهمك يف طلب 

)بحار االأنوار:7/١،ح٢١8(
نعم، اإّن اإغفال جانب اللفظ وح�ضن التعبري، و�ضحة الن�ص 
و�ضالمة العبارة عيب، بال ريب، يف الدعاء يحطه عن مرتبة 
الكمال الالزم يف كل جوانب الدعاء من لفظه ومعناه، والبد 

فيكون  ب��ه،  يت�ضف  اأن  ذل��ك  من  املتمكن  ال��ع��ارف،  للداعي 
دعاوؤه مب�ضتوى ما يطلب من املقام الرفيع املن�ضود.

ال��دع��اء  ات�����ض��اف  ع��ل��ى  البليغ  ال��ت��اأك��ي��د  ورد  ه��ن��ا  وم��ن 
القواعد  مراعاة  يف  العربي(  )االأدب  به  وي��راد  ب���االأدب، 
عالية  مرتبة  الداعي  بلغ  اإذا  والبالغية،  والنحوية  اللغوية 
يح�ضن  مبلغًا  والعقيدة  الدين  من  وبلغ  واملعرفة،  العلم  من 

مثل هذا الطلب منه.
قال االإمام اأبو جعفر حممد بن علي، اجلواد عليه ال�ضالم: 
»ما ا�ضتوى رجالن يف ح�ضب ودين - قط - اإاّل كان اأف�ضلهما 
عند اهلل اأدبهما«. قال الراوي: جعلت فداك، قد علمت ف�ضله 
عّز  اهلل  ف�ضله عند  فما  واملجال�ص،  املنادي  النا�ص، يف  عند 
وجل؟! قال عليه ال�ضالم: »بقراءة القراآن كما اأنزل، ودعائه 
اهلل عّز وجل من حيث ال يلحن، وذلك اأّن الدعاء امللحون ال 

ي�ضعد اإىل اهلل عّز وجل.)عّدة الداعي:١8(
ومعارفه،  الداعي  اأدب  يعم  اأن  يجب  ال��الزم  الكمال  اإّن 
عن  بعيدًا  بها،  بالدعاء  يتقدم  التي  لغته  يف  كاماًل  فيكون 
اللحن املزري، فاإّن اهلل يحب اأن يرى عباده يناجونه باأح�ضن 

ما يناجي به اأحد اأحدًا.
األي�ص القراآن - وهو كالم اهلل - نزل باأبلغ ما يكون الكالم 
واأعذبه، فليكن ما يخاطب به العبد مواله - كذلك - يف اأوج 
املنزه عن  البديع،  والذكر  الطيب  الكالم  يقدر عليه من  ما 

عيب اللحن، والوهن.
مبا  االكتفاء  على  ين�ص  الذي  الوقت  يف   - االإ�ضالم  اإن 
الداعي  يعرف  مل  اإذا  ال��دع��اء،  من  الل�ضان  على  يجري 
اأدنى ما ياأتي منه - فاإنه ال يكتفي  ن�ضًا ماأثورًا، الأّن ذلك 
الذي  بالدعاء  يقتنع  اأن  املاأثور،  اإىل  الو�ضول  ميكنه  ممن 

نف�ضه. عند  من  يخرتعه 
عن عبد الرحيم الق�ضري، قال: دخلت على اأبي عبد اهلل 
عليه ال�ضالم، فقلت: جعلت فداك، اإين اخرتعت دعاء! قال 
عليه ال�ضالم: »دعني من اخرتاعك، اإذا نزل بك اأمر فافزع 
ر�ضول  اإىل  تهديهما  ركعتني  و�ضل  واآله  عليه  اهلل  ر�ضول  اإىل 

اهلل �ضلى اهلل عليه واآله...«.)الكايف:٤76/٣،ح١(
 - ريب  بال   - هو  امل��اأث��ور،  الدعاء  اإن  يتلوه،  دع��اء  وعلمه 
مما  املطلوب،  اإىل  اأو���ض��ل  فهو  واأ�ضبط،  واأ���ض��دق،  اأق���وى، 

يخرتعه ذهن االإن�ضان العادي، ويلوكه ل�ضانه.

بقلم: السيد محمد رضا الحسيني
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واآله  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عن  ال��واردة  االأدعية  حتمل 
توجيهيًا  م�ضمونًا  ال�ضالم  عليهم  االأطهار  واالأئمة  و�ضلم 
وتربويًا ي�ضاعد املوؤمن على تب�ضر طريقه اإىل اهلل تعاىل، 
منه  لتجعل  ترتاكم  اليومي،  اأدائ��ه  يف  �ضلوكية  مبفردات 
حمّققًا  املقد�ضة،  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  باأحكام  ملتزمًا 

بذلك انتباهه اإىل اخلط االإلهي.
الدعاء  الهدف،  هذا  اإىل  تر�ضدنا  التي  االأدعية  من 
فرجه  ت��ع��اىل  اهلل  عجل  امل��ه��دي  االإم���ام  اإىل  املن�ضوب 
َوُب��ْع��َد  ��اَع��ِة  ال��طَّ َت��ْوِف��ي��َق  اْرُزْق��َن��ا  »ال��لَّ��ُه��مَّ  وه��و:  ال�ضريف، 
ِباْلُهَدى  َواأَْكِرْمَنا  ْرَمِة  احْلُ َوِعْرَفاَن  ِة  يَّ النِّ ْدَق  َو�ضِ َيِة  امْلَْع�ضِ
َواْماَلأْ  ْكَمِة  َواحْلِ َواِب  ِبال�ضَّ اأَْل�ِضَنَتَنا  ْد  َو�َضدِّ َوااِل�ْضِتَقاَمِة 
���َراِم  احْلَ ِم��َن  ُبُطوَنَنا  ��ْر  َوَط��هِّ َوامْلَ��ْع��ِرَف��ِة  ِب��اْل��ِع��ْل��ِم  ُقُلوَبَنا 
�ْص  َواْغ�ضُ ِرَقِة  َوال�ضَّ ْلِم  الظُّ َعِن  ْيِدَيَنا  اأَ َواْكُفْف  ْبَهِة  َوال�ضُّ
َعِن  اأَ�ْضَماَعَنا  ��ُدْد  َوا���ضْ َياَنِة  َواخْلِ اْلُفُجوِر  َعِن  اَرَنا  اأَْب�ضَ
يَحِة  َوالنَّ�ضِ ْهِد  ِبالزُّ ُعَلَماِئَنا  َعَلى  ْل  َوَتَف�ضَّ َواْلِغيَبِة  اللَّْغِو 
امْلُ�ْضَتِمِعنَي  َوَع��َل��ى  ْغ��َب��ِة  َوال��رَّ ��ْه��ِد  ِب��اجْلَ ��ِم��نَي  امْلُ��َت��َع��لِّ َوَع��َل��ى 

َفاِء  ِبال�ضِّ امْلُ�ْضِلِمنَي  ى  َمْر�ضَ َوَع��َل��ى  َوامْلَ��ْوِع��َظ��ِة  ��َب��اِع  ِب��االتِّ
َم�َضاِيِخَنا  َوَعَلى  ْحَمِة  َوالرَّ اأَْفِة  ِبالرَّ َمْوَتاُهْم  َوَعَلى  اَحِة  َوالرَّ
َوَعَلى  ْوَبِة  َوالتَّ ِبااْلإَِناَبِة  َباِب  ال�ضَّ َوَعَلى   ِكيَنِة  َوال�ضَّ ِباْلَوَقاِر 
َعِة  َوال�ضَّ ِع  ِبالتََّوا�ضُ ااْلأَْغِنَياِء  َوَعَلى  ِة  َواْلِعفَّ َياِء  ِباحْلَ �َضاِء  النِّ
ِر  ِبالنَّ�ضْ اْلُغَزاِة  َوَعَلى  َواْلَقَناَعِة  رْبِ  ِبال�ضَّ اْلُفَقَراِء  َوَعَلى 
ااْلأَُمَراِء  َوَعَلى  اَحِة  َوالرَّ اَل�ِص  ِباخْلَ ااْلأُ�َضَراِء  َوَعَلى  َواْلَغَلَبِة 
َوُح�ْضِن  ��اِف  ْن�����ضَ ِب��ااْلإِ ��ِة  ِع��يَّ ال��رَّ َوَع��َل��ى  َفَقِة  َوال�ضَّ ِب��اْل��َع��ْدِل 
َفَقِة َواْق�ِص  اِد َوالنَّ اِر يِف الزَّ وَّ اِج َوالزُّ ِلْلُحجَّ َوَباِرْك  رَيِة  ال�ضِّ
َوَرْحَمِتَك  ِلَك  ِبَف�ضْ َواْلُعْمَرِة  جِّ  احْلَ ِمَن  َعَلْيِهْم  اأَْوَجْبَت  َما 

االأمني:٣5٠( اِحِمني«.)البلد  الرَّ اأَْرَحَم  َيا 
ال�ضريف  ف��رج��ه  ت��ع��اىل  اهلل  عجل  امل��ه��دي  االإم���ام  اإّن 
لاللتزام  ت��ع��اىل  اهلل  م��ع  ال��روح��ي  تفاعلنا  يف  يوجهنا 

بطاعته واالبتعاد عن مع�ضيته.
من  مبجموعة  موؤمن،  كل  م�ضتوى  على  ذلك  يتم  واإنا 
لالبتعاد  ومعرفة احلرام  النية،  منها: �ضدق  ال�ضلوكيات، 
ال�ضبهات  وجتنب  واملعرفة،  واحلكمة،  واال�ضتقامة،  عنه، 

ر طريق امل�ؤمنني اإىل اهلل الدعاء تب�شّ
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واملحرمات، وغ�ص الب�ضر، واالبتعاد عن اللغو والغيبة.
اأ�ضناف  م��ن  �ضنف  لكل  ت��ع��اىل  اهلل  م��ن  يطلب  ث��م 
واجلهد  للعلماء،  فالزهد  ح��ال��ه،  ل��ه  ي�ضلح  م��ا  االأم��ة 
املوعظة  ا�ضتماع  وح�ضُن  يتعلموا،  كي  للمتعلمني  والرغبة 
للموتى،  وال��رح��م��ة  للمر�ضى،  وال�ضفاء  للم�ضتمعني، 
جناحهم،  ع��الم��ات  ف��ه��ي  للكبار  وال�ضكينة  وال��وق��ار 
والعفة  حالهم،  وي�ضلح  ي�ضتقيموا  كي  لل�ضباب  والتوبة 
والتوا�ضع  املجتمع،  ا�ضتقامة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  للن�ضاء 
عليهم،  تعاىل  اهلل  اأنعم  مبا  يتكربوا  ال  كي  لالأغنياء 
الطاعة،  عن  الفقر  يخرجهم  ال  كي  للفقراء  وال�ضرب 
واإق��ام��ة  ل��الأ���ض��رى،  والتحرير  للمجاهدين،  والن�ضر 

ي�ضلحه. ما  �ضنف  لكل  وهكذا...  لالأمراء،  العدل 
ف���اإّن  ال��ن��ظ��ر،  اأم��ع��ّن��ا  واإذا 
اهلل  عجل  املهدي  االإمام  جند 
ت��ع��اىل ف��رج��ه ال�����ض��ري��ف هم 
بهذه  ي��ت��ح��ّل��ون  ال��ذي��ن  ه����وؤالء 
ف��اإذا  بح�ضبه،  كل  ال�ضفات، 
�ضفة  منا  اأّي  على  انطبقت 
م���ن ه����ذه ال�����ض��ف��ات، ودع���ا 
الأح�ضنها  ليوفقه  ت��ع��اىل  اهلل 
جند  يف  موؤّهاًل  كان  واأقومها، 
اأّن  ذلك  ال�ضالم،  عليه  االإمام 
على  امل�ضتقيمون  هم  اأن�ضاره 
والطاعة  تعاىل  باهلل  االإمي��ان 
االإ�ضالم،  طريق  على  اأي  ل��ه، 

ينفع  ال  والطاعة  االإمي��ان  اإط��ار  خ��ارج  نبذله  جهد  واأي 
املنتظر  االإمام  مع  نكون  اأن  املرجو يف  الهدف  يف حتقيق 

اأرواحنا لرتاب مقدمه الفداء.
تعاىل  اهلل  عجل  القائم  غيبة  يف  الدعاء  يف  ورد  كما 
عّرفنا  مبا  تعاىل  اهلل  معرفة  طريق  باأّن  ال�ضريف  فرجه 
حممدًا  وخا�ضة  اأنبيائه  معرفة  عرب  متر  وهي  به،  اهلل 
االأطهار  االأئمة  اإىل  ومنه  و�ضلم،  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى 
فبهم  ال�ضالم  عليه  امل��ه��دي  واآخ��ره��م  ال�ضالم  عليهم 
اجلادة  على  اأ�ضبحنا  فاإذا  احلنيف،  الدين  اإىل  نهتدي 
ال  عندها  اأّخ��ر،  اأم  الفرج  تعّجل  ي�ضرنا  ال  امل�ضتقيمة، 

اآت يف وقته املقرر، وعلينا  �ضرورة لال�ضتعجال، فالفرج 
تعاىل  اهلل  اإىل  االأم���ر  ون��ف��ّو���ص  ون��ت��ح��ّم��ل،  ن�ضرب،  اأن 
والب�ضرى  قادم،  فالفرج  باجلور،  االأر�ص  امتالأت  مهما 

تعاىل. باإذنه  متحققة 
اأحمد  ب��ن  احل�ضني  حممد  اأب��و  حدثنا  ال��رواي��ة:  ففي 
املكتب قال: حدثنا اأبو علي بن همام بهذا الدعاء، وذكر 
واأم��ره  عليه،  اأم��اله  روح��ه  اهلل  قد�ص  العمري  ال�ضيخ  اأن 
ال�ضالم:  عليه  القائم  غيبة  يف  الدعاء  وهو  به،  يدعو  اأن 
مل  نف�ضك  تعّرفني  مل  اإن  فاإّنك  نف�ضك،  عّرفني  »اللهم 
تعّرفني  مل  اإْن  فاإّنك  نبّيك  عّرفني  اللهم  نبيك،  اأع��رف 
اإْن  فاإّنك  حّجتك  عّرفني  اللهم  ر�ضولك،  اأعرف  مل  نبّيك 
مل تعّرفني حّجتك �ضللت عن ديني، اللهم ال متتني ميتة 
اإذ  بعد  قلبي  تزغ  وال  جاهلية، 
هديتني  فكما  اللهم  هديتني، 
بوالية من فر�ضت طاعته علّي 
ر�ضولك  بعد  اأم���رك  والة  م��ن 
و�ضلم  واآل����ه  عليه  اهلل  �ضلى 
اأمري  اأم��رك:  والة  واليت  حتى 
املوؤمنني، واحل�ضن، واحل�ضني، 
وع��ل��ي��ًا، وحم���م���دًا، وج��ع��ف��رًا، 
وم��و���ض��ى، وع��ل��ي��ًا، وحم��م��دًا، 
وع��ل��ي��ًا، واحل�����ض��ن، واحل��ج��ة 
ال���ق���ائ���م امل����ه����دي، ���ض��ل��وات 
اللهم  اأج��م��ع��ني،  عليهم  اهلل 
وا�ضتعملني  دينك  على  فثّبتني 
امتحنت  مما  وعافني  اأمرك،  لويل  قلبي  ولنّي  بطاعتك، 
به خلقك، وثّبتني على طاعة ويّل اأمرك الذي �ضرتته عن 
واأنت  ينتظر،  واأمرك  برّيتك،  عن  غاب  فباإذنك  خلقك، 
وك�ضف  اأم��ره  �ضالح  فيه  الذي  بالوقت  معلم  غري  العامل 
�ضرته، ف�ضرّبين على ذلك حتى ال اأحب تعجيل ما اأّخرت، 
اأبحث  وال  �ضرتته،  عما  اأك�ضف  وال  عّجلت،  ما  تاأخري  وال 
عما كتمته، وال اأنازعك يف تدبريك، وال اأقول: مل وكيف؟ 
ام��ت��الأت االأر����ص من  ب��ال ويل االأم���ر ال يظهر وق��د  وم��ا 
ومتام  الدين  اإليك«.)كمال  كلها  اأموري  واأفو�ص  اجلور؟ 

النعمة:5١٢(

بقلم: الشيخ نعيم قاسم
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حظي  مل��ا  واالن��ت��ظ��ار،  الغيبة  مفهوم  و���ض��وح  م��ن  ب��ال��رغ��م 
رواه  ال��ذي  احل��دي��ث  م�ضتوى  على  رع��اي��ة  م��ن  املفهومان  ه��ذا 
الفريقان، اإاّل اأّن املحاوالت ال�ضيا�ضية تبقى طاحمًة اإىل تاأجيج 
وحماولة  املفهومني،  هذين  حول  والت�ضاوؤل  الت�ضكيك  حمالت 
باجلديدة  لي�ضت  �ضبهات  واإلقاء  االإ�ضالمية  االأو�ضاط  ا�ضتغفال 
بهذين  العام  االعتقاد  اإىل زعزعة  منها  �ضعيًا  املجال،  يف هذا 
املفهومني، وحماولة ال�ضطب على هذا الرتاث االإ�ضالمي الذي 
بات من اأ�ضا�ضيات املفهوم االإ�ضالمي اجللي، بالرغم من ذلك 
فاإّن ثقافة الغيبة ما زالت حتا�ضر من قبل اأو�ضاٍط فكرية تلقي 
اأمرًا  الغيبة  فل�ضفة  �ضارت  كلما  واالآخ��ر  احلني  بني  ب�ضبهاتها 

م�ضّلمًا ومتعارفًا لدى الو�ضط االإ�ضالمي.
االأو���ض��اط  ل��دى  الغيبة  مفهوم  تقدمي  حم��اوالت  كانت  واإذا 
العامة اأمرًا �ضروريًا فاإّن هناك حلقة مفقودة لعلها مل ترَع اإىل 
حد ما يف تاأ�ضي�ص ثقافة الغيبة واالنتظار، وهذه احللقة بالرغم 
باأ�ضاليبها  مب�ضوطة  اأو  منّقحة  اأنها غري  اإاّل  تناولها  �ضهولة  من 
احللقة  وهذه  املفهوم،  هذا  ا�ضتيعاب  للقارئ  تتيح  التي  الغنية 
اإليه  التنويه  يجب  �ضروريًا  اأم��رًا  بات  ال��ذي  الغيبة  تاريخ  هي 
احلافل  التاريخ  ه��ذا  عن  ت�ضوراته  يقّدم  ب�ضكل  به  والعناية 
ال�ضلوك ودّقة الت�ضرف  ال�ضيا�ضية وبح�ضن  مبغامرات االأنظمة 
على  حفاظًا  �ضيعتهم  ثم  ومن  ال�ضالم  عليهم  االأئمة  قبل  من 
التاأ�ضي�ضية  املحاوالت  منذ  امل�ضادر  وحقهم  املطارد  وجودهم 
االأوىل لنظام خالفة امللك وال�ضلطة التي مار�ضها �ضا�ضة البالط 
االأموي والعبا�ضي ب�ضكل فٍج يدعو اإىل املرارة واالأ�ضف ال�ضديدين 

على ما ارتكبه هوؤالء من خروقات �ضرعية غري مربرة.
العام  التاريخ  لت�ضوير  حماولة  اأيديكم  بني  الدرا�ضة  وهذه 

للغيبة وحماوالت ملفهوم االنتظار ب�ضكل ي�ضري يتناوله اجلميع.
    ما خلقت اجلن والإن�ص اإل ليعبدون

عن  البحث  اأردن���ا  اإذا  فيما  جت��اوزه��ا  ميكن  ال  اأم��ور  ثّمة 
عن  الت�ضاوؤل  اإىل  تدفعنا  ذاتها  وهي  االأر���ص،  يف  اهلل  خالفة 
االأول  الت�ضاوؤل  ذلك  ولعل  تعاىل،  قبله  من  اخللق  خلقة  �ضبب 
بل  فح�ضب،  البحث  م�ضتوى  على  لي�ص  االإن�ضان  يطرحه  الذي 
اأ�ضا�ص معرفة عّلة وجوده والغر�ص من تكامله وتدرجات  على 

رقيه كذلك.
االإن�ضان  ترافق  التي  احلقيقة  هذه  الكرمي  القراآن  يغفل  ومل 
الكون  ولهذا  لنف�ضه،  معرفته  وكنه  واأحا�ضي�ضه  وجدانياته  بلك 

م�شتقبل روؤيـــــة  النـــتـــظـــار 
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البالغة يف االإجابة على هذا  اأوىل عنايته  الرحيب، لذا فقد 
اخللق  لهذا  االإلهي  الغر�ص  تعليل  من  فيه  ورد  مبا  الت�ضاوؤل 
وما رافق ذلك من املعارف االأخروية والدنيوية، وما يرتتب 
من جزاٍء على اأعماله من ثواب وعقاب، وما توؤول اإليه طاعته 
تت�ضمنه  وما  والقبول،  الر�ضى  عليه  يتوقف  وما  ومع�ضيته، 
عالقة  تنظيم  يكفل  مما  ذلك  غري  اإىل  والنواهي،  االأوام��ر 
اخللق بخالقه، ومعرفتهم لغر�ضه تعاىل وتكليفهم بعد ذلك.

ه���ذه الت�ض���اوؤالت رافق���ت اخللق من���ذ فطرته حت���ى �ضار 
ذلك الهّم االأ�ضا����ص ال���ذي يحمله االإن�ض���ان يف �ضمريه، ولعل 
االإجاب���ات التي طرحت من قبل خمتل���ف التنظريات مل تكن 
قد ا�ض���تجابت اإىل حقيقة هذا الت�ض���اوؤل بقدر م���ا كانت تلّبي 
نزع���ات التنظ���ري، ورغب���ات هذه الت�ض���كيالت الت���ي تربعت 
لالإجاب���ة على ذلك، اإاّل اأّن الّت�ض���اوؤل م���ا زال قائمًا يحمل هّم 
االإن�ض���ان وتطلعاته اإىل معرفة نف�ض���ه وعلة وج���وده، ومل تكن 
الر�ض���االت ال�ض���ماوية مبناأى عن هذه التطلعات حتى �ضمنت 
االإجابة على ذلك مبا يتكفل تلبية احلاجة االإن�ضانية اإىل تلك 
املعرف���ة، وكان القراآن الكرمي يف طليع���ة هذه املحاوالت التي 
تكفل���ت اإ�ض���باع ال�ضمري املع���ريف يف تطلعات���ه ونزعاته، وكان 
نْـــسَ إِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ قول���ه تعاىل }وَمَا خََلْقـــتُ الِْجنَّ وَاْلِ
)الذاري���ات:56(، اإجابة وافية ت�ض���رتيح م���ن خاللها النزعة 

االإن�ض���انية املتطلعة اإىل معرفة ذاتها.
    الرا�شخ�ن يف العلم

اإن تقدمي االإجابة من خالل االآية ال يعني توقف كل �ضيء 
واإنهاء كل �ضيء، بل تنطلق املعرفة االإن�ضانية من خالل هذه 
لهذا اخللق هو  االإلهي  الغر�ص  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي  االإجابة 
عبادته تعاىل واأن تنفتح االآفاق املعرفية اإىل رحاٍب وا�ضع من 

البحث عن هذه العبادة وحدودها.
وتل���ك الطاع���ة ور�ض���ومها، وهك���ذا حتت���اج ه���ذه املعرف���ة 
اإىل م���ن يتكّفل بيان ذلك تويح���ه، واإي�ضاله وتبليغه، فكما اأّن 
الق���راآن فيه من املحكمات الوا�ضحات ف���اإّن فيه من االإطالق 
والعموم، وهكذا فاإّن القراآن الئحة قانونية اإلهية تنطوي على 
معارف وم�ض���ائل ت�ض���م تنظيم العالقة ب���ني اخلالق وعباده، 
وتعزي���ز الو�ض���ائج بني العباد اأنف�ض���هم، وفيه كل �ض���يء ومنه 
يوؤخ���ذ كل �ض���يء، اإاّل اأن ذلك ال يعني اإمكاني���ة فهمه وقراءته 
اعتمادًا على اأفه���ام املتكلمني وقراءتهم وحدهم دون اللجوء 
اإىل حمل���ة علومه وعاريف اأ�ض���راره وهم الرا�ض���خون يف العلم 
ـــذِي َأنْـــزََل عََليْـــكَ الْكَِتـــابَ مِنْـــهُ  لقول���ه تع���اىل }هُـــوَ الَّ
َآيَـــاتٌ مُحَْكمَـــاتٌ هُـــنَّ ُأمُّ الْكَِتـــاِب وَُأخَـــرُ مَُتشَـــابِهَاتٌ 
ِبعُـــونَ مَا تَشَـــابَهَ مِنْـــهُ ابْتَِغاءَ  َفَأمَّـــا الَّذِيـــنَ فِـــي ُقُلوبِِهمْ َزيْـــٌغ َفيَتَّ

هُ وَالرَّاسِـــُخونَ  الْفِْتنَـــةِ وَابْتَِغـــاءَ تَْأِويلِـــهِ وَمَـــا يَعَْلمُ تَْأِويَلـــهُ إِلَّ اللَّ
الْعِْلـــِم...{.)اآل عمران:7( فِـــي 

الفهم  على  اع��ت��م��ادًا  معرفته  ابتغاء  ت�ضابه  م��ا  فاتباع 
اأن يختلط عليه الواقع  اإىل  االجتهادي الذي يوؤدي باالإن�ضان 
ومعرفته  تف�ضريه  اأهل  اتباع  القراآن  اأوجب  وقد  عنه،  منهي 

وهم الرا�ضخون يف العلم.
على  وحججه  اهلل  خلق  �ضفوة  هم  الرا�ضخون  وه���وؤالء 
الأداء  التبليغ،وانتجبهم  ملهمة  ا�ضطفاهم  الذين  عباده 
املكلف  ونف�ص  يتفق  وم��ا  وواق��ع��ه��ا  ين�ضجم  مب��ا  الر�ضالة 

ونزعاته، بل وتطلعاته كذلك.
م���ن هن���ا ظهرت احلاج���ة اإىل وجود اخلليفة فه���و املبّلغ 
الأحكام���ه، فقول���ه تع���اىل }وَإِْذ َقـــاَل رَبُّـــكَ لِْلمَالَئَِكـــةِ 
رِْض خَلِيَفًة...{)البق���رة:٣٠(، داللة  إِنِّـــي جَاعِـــٌل فِـــي اأْلَ
عل���ى وجوب وجوده قب���ل وجود اخلل���ق، واإن ابتداءه تعاىل 
خلل���ق اآدم دليل وا�ضح اأن اخللق ال ميكنهم اال�ض���تغناء عن 
اخلليف���ة؛ ل���ذا ابت���داأ بخلق���ه قبل خلقه���م، وبّلغ���ه اأحكامه 
وعّلم���ه �ض���رائعه، فاأقام���ه �ض���فريًا بين���ه وبني خلق���ه، منه 
ياأخ���ذون واإلي���ه يرجع���ون، وه���ذا �ض���اأنه تع���اىل يف لطف���ه 
بعباده اإذ البّد اأن يقي���م عليهم احلجة ويو�ضح لهم املحّجة 

الوا�ضح���ة، فل���ه احلجة البالغ���ة على خلقه.
قال االإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم: »احلجة قبل اخللق ومع 

اخللق وبعد اخللق«.)اإكمال الدين واإمتام النعمة:١6(.
ف�ضرورة وجود احلّجة اإذًا تن�ضاأ من حتمية اإقامة غر�ضه 

تعاىل وهو عبادته من قبل خلقه.
طالب  اأب��ي  بن  علي  املوؤمنني  اأم��ري  االإم���ام  عن  ورد  وق��د 
تخلو  ال  بلى  »اللهم  قوله:  معتربة  باأ�ضانيد  ال�ضالم  عليهما 
لئال  باطن مغمور  اأو  م�ضهور  قائم بحجٍة ظاهر  االأر�ص من 
تبطل حجج اهلل وبّيناته«.)اإكمال الدين ومتام النعمة:٢78(

على  موؤمتنون  اأو�ضياء  خلفاء  ال�ضالم  عليه  الآدم  وك��ان 
مهمته، اإذ من غري املعقول اأن يرتك اهلل عباده بعد موت اآدم 
دون مبّلغ، فغر�ضه تعاىل من اخللق عبادته، ومعلوم اأّن ذلك 
ال ينتهي بانتهاء اأمر خليفته، فالبد من خليفة يو�ضل اأحكامه 
ويقيم �ضفارته، فجعل الآدم عليه ال�ضالم اأو�ضياء خلفاء اأمناء 

على ما ائتمنه عليه تعاىل.
ل��ه،  واآ عليه  اهلل  �ضلى  حممد  لنبّينا  احل��ال  وه��ك��ذا 
للخليفة  اأو�ضى  فقد  ودليل  ه��اٍد  دون  اأمته  يرتك  فلئال 
علي  اإىل  فاأو�ضى  حجته  ويقيم  مهمته  ليوؤدي  بعده  من 
ع�ضر  االأحد  ولده  بعده  ومن  ال�ضالم  عليه  اأبي طالب  ابن 

اأجمعني. عليهم  اهلل  �ضلوات 

بقلم: السيد محمد عيل الحلو
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ال�ضالم،  عليه  املهدي  االإم��ام  الواعد،  االأم��ل  ننتظر  حينما 
ونتوقع ظهوره يف كل حلظة، فاإننا �ضوف نتحلى بال�ضفات املثلى 

التالية من خالل انتظارنا لالإمام عليه ال�ضالم:
    اأوًل

نزداد اأماًل مب�ضتقبل العامل ونعلم اأن ليل الظلم �ضوف ينجلي 
التوحيد  راية  وترفع  ين�ضرم،  الطاغوت  ويوم  العدالة،  بفجر 

فوق كل ربوة وعلى امتداد كل اأفق.
�ضحابة  تظّلل  الب�ضرية  على  تتواىل  التي  النكبات  �ضل�ضلة  اإّن 
الإقامة  الناه�ضني  تطّلع  فينح�ضر  النفو�ص،  على  الياأ�ص  من 
اإ�ضراقة االأمل املنبعثة من انتظار اليوم املوعود  العدالة، ولكن 
تبدد تلك ال�ضحب الداكنة وتزيد الناه�ضني اأماًل ودفعًا متجددًا 
ويوؤكد  االنتظار  فم  من  ينطلق  قويًا  ن��داًء  وك��اأّن  النه�ضة،  نحو 
لفقراء العامل: اأاّل تياأ�ضوا، وملظلومي العامل: اأّن ع�ضر اخلال�ص 

قادم ال حمالة.
    ثانيًا

فاإّن  النه�ضة،  لطريق  خارطة  ير�ضم  احلجة  نور  انتظار  اإّن 
التي  الفا�ضلة  احلياة  وتلك  عهده،  يف  احل��ق  انت�ضار  هيمنة 
لكل  �ضائقة  اأمنية  هي  والتي  حكمه  ظل  حتت  يومئذ  ت�ضتقر 
لعمل  خارطة  ت�ضكل  اإّنها  م�ضلح،  لكل  �ضام  وتطلع  زكية  نف�ص 

امل�ضلحني اليوم ونهجًا ملا يحققونه يف حياتهم.
فمن ينتظر العدل ال يظلم، ومن ينتظر ال�ضالم ال يولغ ب�ضفك 

الدماء، ومن ينتظر الوحدة العاملية ال ميّزق �ضف املجتمع، ومن 
ينتظر هدى اهلل ال يغرت باأهواء النا�ص وو�ضاو�ص ال�ضياطني.

ولعل احلديث ال�ضريف الذي يقول اإّن انتظار الفرج هو الفرج 
يفتح لنا نافذة على هذه احلقيقة.

    ثالثًا
اإّن اإميان عباد اهلل باالإمام الغائب وقناعتهم باأّن الفقهاء هم 
خلفاوؤه ونوابه يجعلهم يوحدون �ضفوفهم بالرغم من اختالف 
وهي  مناهجهم،  وتنّوع  الفعلية،  قياداتهم  وتعدد  م�ضاربهم، 
جميعًا طرق توؤدي اإىل هدف واحد وهو نهج االإمام احلجة عجل 

اهلل تعاىل فرجه.
اهلل  م��ع  ال��ع��ه��د  ال��واع��د جن���ّدد  االأم���ل  بحبوحة  ويف  اإن��ن��ا 
خط  على  ن�ضتقيم  اأن  على  اأنف�ضنا  ومع  النا�ص  ومع  �ضبحانه 
معقدة،  وامل�ضاكل  �ضعبة  الظروف  كانت  اأّنى  االإلهية  الوالية 
تر�ضم  التي  ال�ضامية  االأهداف  تلك  لتحقيق  قدمًا  واأن ن�ضي 
�ضاء  اإن  زادنا  هي  التالية  والو�ضايا  االنتظار،  طريق  خارطة 

اهلل تعاىل يف هذا الطريق:
    احلكمة روح احلياة

١. اإّن ر�ض���االت اهلل نزل���ت باحلكم���ة، وخت���م اهلل ر�ض���االته 
بالنبي حممد �ضلى اهلل عليه واآله معلم احلكمة للب�ض���رية الذي 
مِّيِّـــنَ رَسُـــوًل مِنْهُـــمْ يَْتُلو  ـــذِي بَعَـــثَ فِـــي اأْلُ ق���ال عن���ه: }هُوَ الَّ
وَالْحِْكمَـــَة  الْكَِتـــابَ  مُهُـــمُ  وَيُعَلِّ يِهـــمْ  وَيُزَكِّ َآيَاتِـــهِ  عََليِْهـــمْ 

كــــــــيــــــــف نــــنــــتــــظــــر
الإمام املهدي عليه ال�شالم
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وَإِنْ َكاُنـــوا مِـــنْ َقبْـــُل َلفِـــي َضـــالٍَل مُِبنٍ{.)اجلمع���ة:٢(
ولقد اأّكد الدين على اأهمية احلكمة، حتى قال ربنا �ض���بحانه: 
}يُؤْتِـــي الْحِْكمَـــَة مَـــنْ يَشَـــاءُ وَمَـــنْ يُـــؤْتَ الْحِْكمَـــَة َفَقدْ 

َكثِرًا{.)البق���رة:٢69( خَيْـــرًا  ُأوتِـــيَ 
واأمر اهلل �ض���بحانه الداعني اإليه ب���اأن يتاأطر عملهم باحلكمة 
فق���ال ربن���ا �ض���بحانه: }ادْعُ إَِلـــى سَـــِبيِل رَبِّـــكَ بِالْحِْكمَـــةِ 

الْحَسَـــنَةِ{.)النحل:١٢5( وَالْمَوْعَِظـــةِ 
فال�ضوؤال هو: ما احلكمة التي هي من روح الر�ضالة؟

احلكمة هي تلك النظرة ال�ضمولية اإىل م�ضالح العباد والبالد 
اخلالدة،  اهلل  �ضن  من  تنبعث  والتي  وم�ضر،  ع�ضر  كل  يف 
اأما  متييز،  دون  من  كلهم  اخلالئق  ت�ضتوعب  التي  ال�ضن  تلك 

النظرات التجزيئية فهي �ضفاهة وجهالة وظلم.
اأراأيت الذي يدّمر العامل من اأجل عن�ضر كما فعل هتلر، هل 

عمل باحلكمة؟ كال.
الذي  حتى  اأو  الفقراء،  ماليني  ح�ضاب  على  يرثي  الذي  اأو 
العباد  م�ضالح  على  وطائفته  وحزبه  قومه  م�ضالح  ل  يف�ضّ
من  قريبون  واحلكمة  اخلري  عن  بعيدون  اأولئك  اإّن  والبالد، 

وال�ضفاهة. ال�ضر 
كما اإّن الذين ي�ضتخدمون الدين و�ضيلة للو�ضول اإىل اأهدافهم 
الرخي�ضة، وي�ضرتون باآيات اهلل ثمنًا قلياًل، اإّنهم ال�ضفهاء عند 
اهلل، اأو لي�ص الدين هلل �ضبحانه وهو �ضبحانه رب العاملني جميعًا، 

فالبد اأن ي�ضرتيح الب�ضر كلهم حتت ظالل دين ربهم العظيم.
التي  احلكمة  مع  حياتنا  لتطبيق  مدعوون  غرينا  وقبل  اإّننا 
جهودنا  �ضائر  فاإّن  ذلك  ولوال  االإلهية،  الر�ضاالت  روح  من  هي 
�ضتذهب �ضدى، اإذ اإّنها ال تكون وفق هدى اهلل وال من�ضجمة مع 

روح ال�ضريعة الغراء.
    اأمة تتحدى

م���ن االأه���داف ال�ض���امية لر�ض���االت اهلل بن���اء اأم���ة تتح���دى 
اأعا�ض���ري الف���نت، وتبني ح�ض���ارة ال�ض���ماء يف االأر����ص وقد قال 
ربنا �ض���بحانه: }إِنَّ هَـــذِهِ ُأمَُّتُكمْ ُأمَّـــًة وَاحِـــدَةً وََأنَا رَبُُّكمْ 

َفاعْبُدُوِن{.)االأنبي���ا:9٢(
وه���ذه االأمة قد ترقى اإىل �ضعي���د التمّكن يف االأر�ص والهيمنة 
ال�ضيا�ض���ية، وقد تبقى يف اإطار املجتمع امل�ض���تقر كما هي احلال 
م���ع املجتمع���ات االإ�ض���المية الي���وم.. وعل���ى كل حال فه���ي اأمة 
خري يقول عنها الرب �ض���بحانه: }ُكنُْتمْ خَيْـــرَ ُأمَّةٍ ُأخِْرجَتْ 
لِلنَّـــاِس تَْأمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَـــِن الْمُنَْكِر{.)اآل 

)١١٠ عم���ران:
اإّن كل واحد منا ي�ضتطيع اأن ي�ضهم يف بناء املجتمع االإ�ضالمي 

الر�ضني والذي تر�ضو قواعده على االأ�ض�ص التالية:

    اأ: البنيان املر�ش��ص
اأرف���ع  اإىل  ي�ض���مو  ال���ذي  املجتم���ع  ربن���ا  ي�ض���ف  حينم���ا 
هَ  درج���ات الق���رب وهو ح���ب اهلل �ض���بحانه ويق���ول: }إِنَّ اللَّ
يُحِـــبُّ الَّذِيـــنَ يَُقاتُِلـــونَ فِـــي سَـــِبيلِهِ صَفًّـــا َكَأنَّهُـــمْ بُنْيَـــانٌ 

)٤ : ل�ض���ف ا ( . صٌ{ مَرْصُو
اأطرافه، فباطنه قوي متني  فهذا البنيان املر�ضو�ص تتكامل 

وظاهره اأنيق ر�ضني.
عن  تف�ضلنا  التي  الفجوات  كل  نحذف  اأن  اليوم  علينا  اإّن 
بع�ضنا وننتزع باإذن اهلل تعاىل كل غل من نفو�ضنا جتاه بع�ضنا 
ون�ضلح كل فا�ضد يف عالقاتنا ببع�ضنا، حتى ن�ضبح مثاًل لذلك 
من  حقًا  نكون  وبذلك  تعاىل،  اهلل  �ضاء  اإن  الر�ضني  البنيان 

املنتظرين لظهور امل�ضلح العظيم االإمام املهدي عليه ال�ضالم.
    ب: جيل الكرامة والأمل

االنتظار  منطق  ف��اإّن  ال�ضاعد  واجليل  الواعد،  الن�صء  اأم��ا 
ال�ضليم لالإمام املهدي عجل اهلل فرجه يدعونا اإىل تربيته على 

الكرامة واالأمل.
باال�ضتقالل  واالح�ضا�ص  بالهوية،  االعتزاز  تعني  والكرامة 
واحلرية، ورف�ص الذل واخلنوع والتعايل على كل دنية واإ�ضفاف.
اأ�ضد  ونكرمه  الطفل  نحرتم  اأن  اللحظة  هذه  منذ  علينا  اإّن 
االإكرام حتى نزرع يف روح اجليل الواعد حب االآخرين واحرتام 
حقوقهم والثقة بالنف�ص والتطلع اإىل االأمام.. اإّن اأمة م�ضتقيمة 
باأخالقها،  تت�ضامى  االأمم  الأن  ذلك  �ضاحلة،  تربية  وليدة  هي 

ومن اخللق الفا�ضل تربية االأطفال.
لو اأننا بذلنا ن�ضف جهودنا يف اإ�ضالح اأ�ض�ص الرتبية، �ضواء 
البيتية منها اأو املدر�ضية اأو االجتماعية، فلن نخ�ضر اأبدًا، الأنها 

�ضوف تكون تربة �ضاحلة لنبات كل خري ومعروف.
    ج: العدل ق�ة والتطرف دمار

قيمة، فمن زعزع  فيه ذات  وكل حجر  متكامل  بناء  الوحدة 
حجرة فقد فتح ثغرة، ورمبا اأدت اإىل هدم املزيد.

لنواجه بحزم كل معاول اله���دم.. فاإّن التطرف ظلم وجهالة 
واالعتدال قوة، اأو لي����ص اهلل خلق ال�ض���موات واالأر�ص باحلق، اأو 
لي����ص اأنزل امليزان، لكي ال نطغى يف امليزان. اأما �ض���معتم ربكم 
يق���ول: }وَالسَّـــمَاءَ رََفعَهَـــا وَوََضـــعَ الْمِيـــزَانَ )7( َألَّ تَْطَغـــوْا فِـــي 

الْمِيزَاِن{.)الرحمن:8-7(
رُسُـــَلنَا  َأرْسَـــْلنَا  }َلَقـــدْ  قائ���ل:  م���ن  ع���ّز  ربن���ا  وق���ال 
النَّـــاسُ  لِيَُقـــومَ  وَالْمِيـــزَانَ  الْكَِتـــابَ  مَعَهُـــمُ  وََأنْزَلْنَـــا  بِالْبَيِّنَـــاتِ 

)٢ 5 : يد حلد ا ( . } . . لْقِسْـــطِ. بِا
للحق  ن�ضهد  بالق�ضط  نقوم  واأن  بالعدل،  نحكم  اأن  علينا  اإّن 
ولن يكون كل ذلك مع الع�ضبيات اجلاهلية وال مع التطرف ذات 
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بقلم: السيد محمد تقي املدريس

اليمني وذات الي�ضار.
الوحدة،  اأن يكون خفريًا موؤمتنًا على  اإّن على كل واحد منا 
فال ي�ضمح الأحد اأن يهدمها، علينا جميعًا حماربة ثقافة النزاع 

وال�ضراع الأنها متزق جمتمعنا وحتطم اأحالمنا.
    د: دعم امل�ؤ�ش�شات الجتماعية

فكل  العظيم،  البناء  اأروقة  مثل  االجتماعية  املوؤ�ض�ضات  مثل 
موؤ�ض�ضة ت�ضكل جانبًا من بنيان املجتمع، وكلما كانت املوؤ�ض�ضات 
مواجهة  على  اأقدر  ي�ضبح  املجتمع  فاإن  قوة  واأمنت  عددًا  اأكرث 

اأعا�ضري الفنت وعوا�ضف املحن.

فيها  تتجلى  اأن  والب��د  �ضغري  جمتمع  منها  واح���دة  ك��ل  اإّن 
االأخالق واالآداب والتعاليم االإ�ضالمية التي تنظم عالقة الفرد 

باملجموع باأي �ضورة ممكنة.
اإنها  واالأخوة،  والتعاون  والت�ضاور  التعارف  الدين يف  قيم  اإّن 
اأعظم هدية من اهلل �ضبحانه لعباده، واإن علينا اأن نربي اأنف�ضنا 
بها يف اإطار املوؤ�ض�ضات التي ننتمي اإليها ومن دونها فاإّن املوؤ�ض�ضة 
ت�ضبح اإطارًا بال حمتوى، واأهدافنا تتال�ضى كما هواء يف �ضبك.
العزيز  رب��ن��ا  ك��ت��اب  يف  متكاملة  امل��ب��ارك��ة  ال��ق��ي��م  وه���ذه 
بيته  اأه��ل  وكلمات  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأح��ادي��ث  ويف 
ونحن  بها،  امل�ضلمون  تقدم  واإنا  ال�ضالم،  عليهم  املع�ضومني 
ال�ضاعدة  م�ضريتنا  زادنا يف  لتكون  اإليها  ما�ّضة  بحاجة  اليوم 

نحو بناء جمتمع قوي م�ضتقيم.
اإّن االإمام يف منطق االإ�ضالم يعني املثل االأ�ضمى الذي البد لكل 

ماأموم اأن يقتدي به ويجعله قدوته يف خلقه و�ضلوكه واأن�ضطته.
املنتظر  االإم��ام  واقتدى مبواله  منا ذلك  واحد  كل  فعل  فاإذا 
عليه ال�ضالم و�ضائر اأئمة الهدى كان من املي�ضور اأن يتكامل مع 
واأخالقهم  متقاربة  ت�ضبح  �ضفاتهم  اإّن  اإذ  االإمي��ان،  اأخوته يف 
وال��والي��ة  االإمي����ان  بوتقة  يف  ين�ضهرون  بهم  ف���اإذا  متماثلة، 

ويتحولون اإىل �ضبيكة نا�ضعة.
    هـ: الأ�شرة والع�شرية

مهبط  ه��ي  ع�ضرية،  ت�ضبح  حتى  تتو�ضع  وال��ت��ي  واالأ���ض��رة   
الفا�ضل،  اخللق  ومثل  والربكة،  اليمن  وبيت  االإلهية،  الرحمة 
ومنبت قيم التعارف والت�ضاور والتعاون، فعلينا اليوم اأن نطورها 

حتى ت�ضبح اأكرث قدرة واأو�ضع تاأثريًا.
اأبنائها  اأن متنّت عالقات  وقبيلة  وكل ع�ضرية  اأ�ضرة  كل  على 
اأن  اأمكنهم  واإذا  والتعاون،  الت�ضاور  من  املزيد  عرب  ببع�ضها 
يوؤ�ض�ضوا فيما بينهم �ضناديق خريية لدعم بع�ضهم على مواجهة 
مكاره احلياة اأو للتعاون االقت�ضادي اأو لدعم �ضائر النا�ص، فاإّن 

ذلك �ضيكون مدعاة للفخر وو�ضيلة للثواب والربكة.
اإّن جمال�ص االأ�ضرة ودواوين الع�ضائر وم�ضايف القبائل يجب 
اأن تتبدل اإىل مراكز لتعليم الدين واأندية للت�ضاور ال�ضيا�ضي يف 

اأمور البالد، وحمل راية االإ�ضالح يف املجتمع.
    و: ثقافة النتظار والأمل

يف �ض���ورة االأنبياء وبعد اأن تذّكر اآيات الذكر بق�ض�ص الر�ضل 
عليهم ال�ض���الم وكيف ن�ضرهم اهلل على الكف���ار، يذّكرنا الرب 
ب�ض���نته اخلالدة التي تتجلى بقوله �ض���بحانه: }وََلَقـــدْ َكَتبْنَا 
عِبَـــادِيَ  يَِرُثهَـــا  اأْلَرْضَ  ْكـــِر َأنَّ  الذِّ بَعْـــدِ  مِـــنْ  الزَّبُـــوِر  فِـــي 
الصَّالِحُـــونَ )105( إِنَّ فِـــي هََذا َلبَالًَغـــا لَِقوْمٍ عَابِدِيـــنَ )106( وَمَا 

َأرْسَـــْلنَاَك إِلَّ رَحْمَـــًة لِْلعَاَلمِنَ{.)االأنبي���اء:١٠5-١٠7(
الذي  اهلل  دين  اأّن  لوجدنا  الكرمية  االآي��ات  يف  تاأملنا  واإذا 
يظهره  �ضوف  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  بالنبي  وحيه  اكتمل 
اهلل على الدين كله حتى يكون النبي �ضلى اهلل عليه واآله رحمة 
للعاملني حقًا، وال يكون ذلك اإال عند وراثة االأر�ص وحكوماتها من 

قبل عباد اهلل ال�ضاحلني.
ال�ضالم  عليه  احلجة  االإم��ام  ظهور  اأّن  وا�ضحًا  كان  وهكذا 
اليوم  ذلك  يف  للعاملني،  االإلهية  الرحمة  ب�ضمول  اإيذانًا  �ضيكون 
جميعًا  ونحن  كله،  العامل  اأرج���اء  يلف  االإل��ه��ي  النور  �ضيكون 

بانتظار ذلك اليوم.
وتكون  علينا  املهيمنة  هي  االنتظار  ثقافة  تكون  اأن  فالبد 

�ضبغة حياتنا الفكرية وب�ضرية روؤيتنا للعامل.
اأو مل ت�ضمعوا النبي الكرمي �ضلى اهلل عليه واآله حني يقول 
الر�ضا  االإمام  الفرج«.)�ضحيفة  انتظار  اأمتي  اأعمال  »اأف�ضل 

ال�ضالم:5٤( عليه 
»اللهم  املاأثور:  واأبدًا الدعاء  فاإّننا نردد معًا دائمًا  ومن هنا 
اإنا نرغب اإليك يف دولة كرمية تعز بها االإ�ضالم واأهله وتذل بها 
النفاق واأهله وجتعلنا فيها من الدعاة اإىل طاعتك والقادة اإىل 
�ضبيلك.. اللهم ما عرفتنا من احلق فحملناه وما ق�ضرنا عنه 

فبلغناه..«.)الكايف:٤٢٤/٣،ح6(
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شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية

�ضملت  االآداب  وافرة من  االإ�ضالمية بجملة  ال�ضريعة  زخرت 
كل جوانب احلياة، حتى متيزت هذه ال�ضريعة ال�ضمحاء اخلالدة 
لكل  ت�ضمن  والتي  واملجتمع،  للفرد  التاأديبية  ت�ضريعاتها  بوفرة 
امل�ضلمني يف  اإليها غري  يفتقر  وطماأنينة  وه��دوءًا  �ضعادة  م�ضلم 
والع�ضبية، ومن جملة  النف�ضية  واالأمرا�ص  بالقلق  ع�ضر متيز 

هذه االآداب الدعاء والذكر.
فالدعاء: طلب العبد من ربه ومناجاته له يف خلوته، وهو اأمر 
فطري تقت�ضيه طبيعة االإن�ضان الذي يح�ص ب�ضعفه واحتياجه يف 

جميع �ضوؤونه اإىل خالقه.
ا�ضمه  بذكر  اهلل  اإىل  التقرب  فهو  ال��ذك��ر:  واأم���ا 

عن  والتقدي�ص  بالتعظيم  مقرونًا  ال�ضريف 
حمده  اأو  تهليله  اأو  ت�ضبيحه  طريق 

يطلق  قد  ذلك  مع  ولكن  وتكبريه، 
ال��ذك��ر وي����راد ب��ه ك��ال االأم��ري��ن 

الدعاء  م��ن  فكل  جميعًا، 
املتقدم  باملعنى  والذكر 
معنى  يف  داخ�����ل  ه���و 
ع������ام ل���ل���ذك���ر، ف��ه��و 

ي�ضمل  امل��ع��ن��ى  ب���ه���ذا 
ك��ل ك���الم ف��ي��ه ذك���ر اهلل 

والثناء  وتقدي�ضه  تعاىل وحتميده 
عليه... الخ.

باملعنى  ذك��رًا  اأو  دع��اًء  كان  �ضواء 
الروايات،  بع�ص  ويوؤّيده  املتقدم،  اخلا�ص 

عبد  اأب���ي  اإىل  يرفعه  ال��ربق��ي  اهلل  عبد  اأب���ي  فعن 
عبد  الأبي  رجل  )قال  قال  اأنه  ال�ضالم  عليه  ال�ضادق  اهلل 

وما  وتعاىل  تبارك  اهلل  ق��ول  عن  اأخ��ربين  ف��داك  جعلت  اهلل: 
يَْفُترُونَ{ يَْل وَالنَّهَارَ َل  اللَّ }يُسَبِّحُونَ  و�ضف من املالئكة: 
يُصَلُّونَ  وَمَــالَئِــَكــَتــهُ  هَ  اللَّ }إِنَّ  ق��ال:  ثم  )االأن��ب��ي��اء:٢٠(، 
تَسْلِيمًا{ مُوا  وَسَلِّ عََليْهِ  وا  صَلُّ َآمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  يَا  النَِّبيِّ  عََلى 
)االأحزاب:56(، كيف ال يفرتون وهم ي�ضّلون على النبي �ضلى 
 َ اهلل عليه واآله و�ضلم؟ فقال اأبو عبد اهلل عليه ال�ضالم: »اإِنَّ اهللَّ
اأََمَر  و�ضلم  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  دًا  مَّ حُمَ َخَلَق  مَلَّا  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك 
ٍد يِف  مَّ الِة َعَلى حُمَ ْقَداِر ال�ضَّ وا ِمْن ِذْكِري مِبِ امْلَالِئَكَة َفَقاَل اْنُق�ضُ
ْمُد هلِل َوال اإَِلَه اإِال اهلُل َواهلُل  الِة ِمْثَل َقْوِلِه �ُضْبَحاَن اهلِل َواحْلَ ال�ضَّ

اأَْكرَب«.)م�ضتدرك الو�ضائل:5/٣٣٠(

وهما من نعم اهلل تعاىل على االإن�ضان التي ُيغفل عنها عادة، 
قيمتها  ي��درك  ال  التي  الباطنة  اهلل  نعم  من  كثري  حال  حالها 
االإن�ضان اإال بعد فقدها، يقول االإمام زين العابدين عليه ال�ضالم 
َعَلى  ِذْك��ِرَك  َجَرَياُن  َعَلْيَنا  َعِم  النِّ اأَْعَظِم  »َوِم��ْن  املعنى:  هذا  يف 
َوَت�ْضِبيِحك «.)ال�ضحيفة  َوَتْنِزيِهَك  ِبُدَعاِئَك  َلَنا  َواإِْذُنَك  اأَْل�ِضَنِتَنا 

ال�ضجادية: مناجاة الذاكرين(
اأن  الذليل  لعبده احلقري  اأِذن  املتعال  الأّن اهلل اجلبار  وذلك 

ُيجري ذكره على ل�ضانه ويطلب منه، فهو بذلك قد اأنعم عليه.
ال�ضالم  عليهم  البيت  اأه��ل  رواي���ات  يف  وردت  وق��د 
كيفيات خمتلفة للذكر والدعاء، وذكر لها ف�ضائل 
الكتب  ذل��ك  يف  واأل��ف��ت  خمتلفة،  واآث���ار 

قدميًا وحديثًا.
وملا كان �ضرف الذكر ب�ضرف 
املذكور، كان من اأعظم االأدعية 
على  ال�ضالة  واالأذك��ار 
حممد،  واآل  حممد 

وذلك الأمرين:
النبي  اأّن  اأولهما: 
�ضلوات  بيته  واأه���ل 
اأ����ض���رف  ع��ل��ي��ه��م  اهلل 
اإذ  الكون،  هذا  يف  املوجودات 
خلقهما اهلل مظهرًا من مظاهر 

عظمته ورحمته.
عليهم  اهلل  �ضلوات  اأّن��ه��م  واالآخ���ر: 
يعرف  فبهم  واالأدالء على اهلل،  اإىل اهلل  الطريق 
ال��وارد  رجب  دع��اء  ففي  ويوّحد،  يعبد  طريقهم  وعن 
»...اإِالَّ  ال�ضريف:  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  احلجة  االإم��ام  عن 
َوَعْوُدَها  ِمْنَك  َبْدوؤَُها  ِبَيِدَك  َوَرْتُقَها  َفْتُقَها  َوَخْلُقَك  ِعَباُدَك  ُهْم  اأَنَّ
َت  َفِبِهْم َمالأْ اٌد  َوُروَّ َوَحَفَظٌة  َواأَْذَواٌد  َوُمَناٌة  َواأَ�ْضَهاٌد  اٌد  اأَْع�ضَ اإَِلْيَك 
ْنت... «.)م�ضباح  اأَ اإِالَّ  اإَِل��َه  اَل  ْن  اأَ َظَهَر  َحتَّى  ��َك  ْر���ضَ َواأَ �َضَماَءَك 

املتهجد:٢/٤٠8(
واآل  حممد  على  ال�ضالة  ف�ضل  على  التعرف  املهم  من  لذا 
درجات  اإىل  باأنف�ضنا  يرتقي  معنويًا  زادًا  منها  لنتزود  حممد، 
مل نكن لن�ضل اإليها لوال هذه الرحمة االإلهية، والنعمة الربانية، 

فهي الذكر اجلامع الذي ال يرتقي اإىل م�ضتواه ذكر.

ف�شل ال�شالة على حممد واآل حممد
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وعموده  االإ�ضالم  بناء هيكل  الزاوية من  اجلهاد هو حجر 
مناطقه،  وات�ضعت  ���ض��رادق��ه،  عليه  ق��ام��ت  ال��ذي  ال��ف��ق��ري 

اأطرافه. وامتدت 
اأعظم  وم��ن  ال��ق��رب��ات،  اأف�ضل  م��ن  اهلل  �ضبيل  يف  اجل��ه��اد 
فيه  وتناف�ص  املتقربون،  به  تقرب  ما  اأف�ضل  هو  بل  الطاعات، 
اأركان  ومن  اأبواب اجلنة  من  وباب  الفرائ�ص،  بعد  املتناف�ضون 
االإ�ضالم، وما ذاك اإال ما يرتتب عليه من ن�ضر املوؤمنني واإعالء 
كلمة الدين، وقمع الكافرين واملنافقني، وت�ضهيل انت�ضار الدعوة 
االإ�ضالمية بني العاملني، واإخراج العباد من الظلمات اإىل النور، 
اأجمعني،  اخللق  بني  العادلة  واأحكامه  االإ�ضالم  حما�ضن  ون�ضر 

وغري ذلك من امل�ضالح الكثرية والعواقب احلميدة للم�ضلمني.
القراآنية  االآي��ات  من  املجاهدين  وف�ضل  ف�ضله  يف  ورد  وقد 
كوامن  ويحّرك  العالية،  الهمم  يحّفز  ما  النبوية  واالأح��ادي��ث 
النفو�ص اإىل امل�ضاركة يف هذا ال�ضبيل، وال�ضدق يف جهاد اأعداء 

رب العاملني.
ِة َباٌب ُيَقاُل  قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: »ِلْلَجنَّ
ُمَتَقلُِّدوَن  َوُهْم  َمْفُتوٌح  ُهَو  َفاإَِذا  اإَِلْيِه  وَن  �ضُ مَيْ امْلَُجاِهِديَن  َباُب  َلُه 
َقاَل:  ُثمَّ  ِبِهْم«،  ُب  ُتَرحِّ َوامْلَاَلِئَكُة  امْلَْوِقِف  يِف  ْمُع  َواجْلَ ِب�ُضُيوِفِهْم 
َمِعي�َضِتِه  يِف  َوَفْقرًا  ُذالًّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلُل  اأَْلَب�َضُه  َهاَد  اجْلِ َتَرَك  »َفَمْن 
َخْيِلَها  ِب�َضَناِبِك  ِتي  اأُمَّ اأَْغَنى  َوَج��لَّ  َعزَّ  اهلَل  اإِنَّ  ِديِنِه  يِف  قًا  َوحَمْ

َوَمَراِكِز ِرَماِحَها«.)الكايف ال�ضريف:٢/5،ح٢(

رْيُ ُكلُُّه يِف  وعنه �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم يف حديث قال: »اخْلَ
ُيوُف  ْيُف َوال�ضُّ ا�َص اإِالَّ ال�ضَّ ْيِف َواَل ُيِقيُم النَّ َت ِظلِّ ال�ضَّ ْيِف َوحَتْ ال�ضَّ

اِر«.)الكايف:٢/5،ح١( ِة َوالنَّ نَّ َمَقاِليُد اجْلَ
ْبِن  َعِليِّ  َع��ْن  ٍد  مَّ حُمَ ْب��ِن  ْح��َم��َد  اأَ َع��ْن  َيْحَيى  ْب��ُن  ُد  مَّ حُمَ وعن 
َجْعَفٍر  اأَِبي  َعْن  َخاِلٍد  ْبِن  �ُضَلْيَماَن  َعْن  ُم�ْضَكاَن  اْبِن  َعِن  النُّْعَماِن 
َوِذْرَوِة  َوَفْرِعِه  ِلِه  �ضْ اأَ ِباالإِ�ْضاَلِم  َك  اأُْخ��رِبُ »اأَاَل  َقاَل:  ال�ضالم  عليه 
��ا  »اأَمَّ ال�ضالم:  عليه  َق��اَل  ِف��َداَك:  ُجِعْلُت  َبَلى  ُقْلُت:  �َضَناِمِه؟«، 
َهاُد«.)الكايف  اجْلِ �َضَناِمِه  َوِذْرَوُة  َكاُة  الزَّ َوَفْرُعُه  اَلُة  َفال�ضَّ ُلُه  اأَ�ضْ

ال�ضريف:٢٣/٢،ح١5(
واجلهاد يف اللغة ماأخوذ اإما من اجُلهد )بال�ضم( وهو الو�ضع 
والطاقة، ومعناه اأن يبذل املجاهد ما لديه من الطاقة والو�ضع 

وي�ضرفها يف �ضبيل اهلل تعاىل.
اأن  ومعناه  وامل�ضقة،  التعب  وهو  )بالفتح(  اجَلهد  من  واإم��ا 
يكابد املجاهد االأمور ال�ضاقة يف �ضبيل اهلل تعاىل، فهو كل عمل 

م�ضحوب مب�ضقة وعناء.
يف  الطاقة  اأي  الو�ضع  ا�ضتفراغ  هو  للجهاد  ال�ضرعي  واملعنى 
مدافعة االأعداء من الكفار والبغاة وقتالهم، ويهدف اإىل اإقامة 
العدل وحفظ �ضعائر الدين واالإميان، ومن �ضوؤون ذلك: الدفاع 

عن بالد االإ�ضالم، والت�ضدي لكل عدوان يرد عليها.
ويطلق اجلهاد اأي�ضًا على جماهدة النف�ص بتعّلم اأمور الدين 
والعمل بها وتعليمها وعلى جماهدة ال�ضيطان بدفع ما يزّين من 

اجلهاد واملرابطة
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ال�ضبهات وال�ضهوات.
    اجلهاد يف القراآن الكرمي

وردت كلمة اجلهاد يف عدة اآيات من القراآن الكرمي، كذلك 
ورد  فمما  وال�ضهادة،  وال�ضهيد  كالقتال  خمتلفة  باألفاظ  وردت 

كلمة اجلهاد هي كاالآتي:
١. قول���ه تعاىل: }وََقاتُِلوا فِي سَـــِبيِل اهلِل الَّذِيـــنَ يَُقاتُِلونَُكمْ 

وََل تَعَْتدُوا إِنَّ اهلَل َل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{.)البقرة:١9٠(
وهذه االآي���ة تدل على وج���وب اجلهاد الدفاع���ي باخل�ضو�ص 
وذلك لقوله تع���اىل: }الَّذِينَ يَُقاتُِلونَُكـــمْ{، فالوجوب هنا 
خم�ضو�ص ملن يقاتل امل�ض���لمني ولي�ص �ض���اماًل للقتال االبتدائي، 
وامل���راد م���ن قول���ه تع���اىل: }فِـــي سَـــِبيِل اهلِل{، حف���ظ الدين 

ودفع ا�ض���تيالئهم على بالد امل�ضلمني.
دون  املقاتلني  وبقتال  باجلهاد  واأم��ره��م  املوؤمنني  فخاطب 

الن�ضاء، وكذلك قتال من يعتدي على االإ�ضالم وامل�ضلمني.
فِْتنَـــٌة  تَُكـــونَ  َل  ـــى  حَتَّ }وََقاتُِلوهُـــمْ  تع���اىل:  قول���ه   .٢
عََلـــى  إِلَّ  عُـــدْوَانَ  َفـــالَ  انَْتهَـــوْا  َفـــِإِن  الدِّيـــنُ هلل  وَيَُكـــونَ 

)١9٣ الِمِنَ{.)البق���رة: الظَّ
ومعناها وجوب قتال الكفار لئال تقع فتنة من ذهاب الدين 
اأو املال اأو ال�ضلطان اأو نحوها مما تكرهون، واالآية الكرمية دلت 

على وجوب الدفاع بق�ضميه االبتدائي والدفاعي.
و ق���ال الطرب�ض���ّي رحم���ه اهلل: قول���ه تع���اىل }فِْتنَـــٌة{ اأي 
�ض���رك وه���و امل���روي ع���ن اأب���ي جعف���ر علي���ه ال�ض���الم وقول���ه: 

}يَُكـــونَ الدِّيـــنُ{ اأي 
الأم���ر  واالنقي���اد  الطاع���ة 
اهلل. ف���اإن انته���وا اأي انته���وا 
من الكفر واأذعنوا لالإ�ضالم. 
عََلـــى  إِّل  عُـــدْوانَ  }َفـــال 
عقوب���ة  ف���ال  اأي  الِمِـــنَ«  الظَّ
الكافري���ن  عل���ى  اإاّل  بالقت���ل 
الكف���ر. عل���ى  املقيم���ني 

)ال���كايف:٤/٢٢9(
بي���اع  احل�ض���ن  وع���ن 

اله���روي يرفعه ع���ن اأحدهما يف قوله }َفـــال عُـــدْوانَ إِّل عََلى 
الِمِـــنَ{ ق���ال: »اإال على ذرية قتلة احل�ض���ني عليه ال�ض���الم. الظَّ

العيا�ض���ي:١/86( )تف�ض���ري 
سَـــِبيِل  فِـــي  يَُقاتُِلـــونَ  َآمَنُـــوا  }الَّذِيـــنَ  تع���اىل:  قول���ه   .٣
اُغـــوتِ َفَقاتُِلـــوا  اهلِل وَالَّذِيـــنَ َكَفـــرُوا يَُقاتُِلـــونَ فِـــي سَـــِبيِل الطَّ
َأوْلِيَـــاءَ الشَّـــيَْطاِن إِنَّ َكيْـــدَ الشَّـــيَْطاِن َكانَ َضعِيًفا{.

)76 )الن�ضاء:
هو  والدفاع  قطعًا،  الكفار  هم  ال�ضيطان  اأولياء  من  وامل��راد 

قتال يف �ضبيل اهلل.
٤. ق���ال تع���اىل: }يَـــا َأيُّهَـــا الَّذِيـــنَ َآمَنُـــوا إَِذا َلقِيُتـــمُ الَّذِيـــنَ 

دْبَارَ{.)االأنف���ال:١5( َكَفـــرُوا َزحًْفـــا َفـــالَ ُتوَلُّوهُـــمُ اأْلَ
معنى االآية الكرمية اإذا ابتلي امل�ضلمون بقتال الكفار فال يجوز 

لهم الفرار وتولية االأدبار، بل يجب عليهم الدفاع والثبات.
    اجلهاد يف ال�شنة ال�شريفة

ا  »اأَمَّ اأبي طالب عليه ال�ضالم قوله:  روي عن االإمام علي بن 
ِة اأَْوِلَياِئِه  ا�ضَّ ِة َفَتَحُه اهلُل خِلَ نَّ َهاَد َباٌب ِمْن اأَْبَواِب اجْلَ َبْعُد َفاإِنَّ اجْلِ
ِلَبا�ُص  ُهَو  َهاُد  َواجْلِ َذَخَرَها  َوِنْعَمٌة  َلُهْم  ِمْنُه  َكَراَمًة  َغُهْم  َو�َضوَّ
َرْغَبًة  َتَرَكُه  َفَمْن  اْلَوِثيَقُة  ُتُه  َوُجنَّ يَنُة  �ضِ احْلَ اهلِل  َوِدْرُع  ْقَوى  التَّ
َث  َوُديِّ ا  �ضَ الرِّ َوَف��اَرَق  اْلَباَلُء  َو�َضِمَلُه  لِّ  الذُّ َثْوَب  اهلُل  اأَْلَب�َضُه  َعْنُه 
قُّ ِمْنُه  ِرَب َعَلى َقْلِبِه ِباالأَ�ْضَداِد َواأُِديَل احْلَ َغاِر َواْلَقَماَءِة َو�ضُ ِبال�ضَّ

ف «.)الكايف:5/٤( �ْضَف َوُمِنَع النَّ�ضَ َهاِد َو�ِضيَم اخْلَ ِييِع اجْلِ ِبَت�ضْ
وعظمه  اجلهاد  فر�ص  اهلل  »اإن  ق��ال:  ال�ضالم  عليه  وعنه 
به«. اإال  دين  وال  دنيا  �ضلحت  ما  واهلل  ونا�ضره  ن�ضره  وجعله 

)الكايف:8/5(
ُل االأَ�ْضَياِء  َهاُد اأَْف�ضَ وعن اأبي عبد اهلل عليه ال�ضالم قال: »اجْلِ

َبْعَد اْلَفَراِئ�ِص«.)الكايف:5/٣(
اهلل  �ضلى  اهلِل  َر�ُضوُل  »َق��اَل  ق��ال:  اأي�ضًا  ال�ضالم  عليه  وعنه 
وَن اإَِلْيِه َفاإَِذا  �ضُ ِة َباٌب ُيَقاُل َلُه َباُب امْلَُجاِهِديَن مَيْ عليه واآله ِلْلَجنَّ
ُمَتَقلُِّدوَن  َوُه���ْم  َم��ْف��ُت��وٌح  ُه��َو 
ْمُع يِف امْلَْوِقِف  ِب�ُضُيوِفِهْم َواجْلَ
ُثمَّ  ِبِهْم«،  ُب  ُتَرحِّ َوامْلَاَلِئَكُة 
��َه��اَد  َق���اَل: »َف��َم��ْن َت���َرَك اجْلِ
ُذالًّ  َوَج���لَّ  َع���زَّ  اهلُل  ��ُه  اأَْل��َب�����ضَ
قًا يِف  َوَفْقرًا يِف َمِعي�َضِتِه َوحَمْ
ِديِنِه، اإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ اأَْغَنى 
ِتي ِب�َضَناِبِك َخْيِلَها َوَمَراِكِز  اأُمَّ

ِرَماِحَها«.)الكايف:5/٢(
عليه  اهلل  عبد  اأب���ي  وع��ن 
»اإِنَّ  ق����ال:  اأي�����ض��ًا  ال�����ض��الم 
ُد  مَّ ْت ِبِه َعْيِني َوَفِرَح ِبِه َقْلِبي َقاَل: َيا حُمَ يِن ِباأَْمٍر َقرَّ ِئيَل اأَْخرَبَ َجرْبَ
َماِء  اَبُه َقْطَرٌة ِمَن ال�ضَّ ِتَك َفَما اأَ�ضَ َمْن َغَزا َغَزاًة يِف �َضِبيِل اهلِل ِمْن اأُمَّ

الَّ َكاَنْت َلُه �َضَهاَدًة َيْوَم اْلِقَياَمِة«.)الكايف:8/5( َداٌع اإِ اأَْو �ضُ
    اأن�اع اجلهاد

اجلهاد على اأنواع اأربعة:
النوع االأول: اجلهاد االبتدائي
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جهاد  وه��و  ال��دع��وي  اجل��ه��اد  اأو  االأ���ض��ل��ي  باجلهاد  وي�ضمى 
كفاية  ويجب  االإ�ضالم،  اإىل  بدعوتهم  ابتداًء  والكفار  امل�ضركني 

على كل مكلف حر ذكر غري معذور.
النوع الثاين: اجلهاد الدفاعي

الكفار  م��ن  امل�ضلمني  على  َيهجم  اأو  ي��دَه��م  م��ن  جهاد  وه��و 
ويخ�ضى منه على بي�ضة االإ�ضالم اأو يريد اال�ضتيالء على بالدهم 

واأ�ضرهم و�ضبيهم وطردهم واأخذ اأموالهم.
واملري�ص  االأع��م��ى  حتى  اأح���د  ك��ل  على  عيني  واج���ب  وه��و 
وال�ضغري واالأنثى، وال يخت�ص مبن ق�ضده الكفار من امل�ضلمني 
ق��درة  يعلم  مل  اإذا  النهو�ص  ب��احل��ال  علم  م��ن  على  يجب  ب��ل 
االأقربني  الوجوب  ويتاأكد  والدفاع،  املقاومة  على  املق�ضودين 
بقدر  امل�ضلمني  اأم��وال  من  االأخ��ذ  امل�ضلمني  ول��ويل  فاالأقربني، 
امل�ضلمني  بالد  عن  الكفار  اعتداء  لدفع  القتال  واإن  احلاجة، 
وحمرم  احلجة  وذو  القعدة  ذو  وهي  احل��رم  االأ�ضهر  يف  يباح 
احلرام ورجب االأ�ضب، وهذه االأ�ضهر يحرم القتال فيها ابتداًء 

من امل�ضلمني ولكن يحل القتال ردًا لالعتداء.
وهي اأ�ض���هر كان يحرم القتال فيها عند العرب واأقّر االإ�ضالم 
ذل���ك التحرمي منعًا لالعتداء كما قال �ض���بحانه وتعاىل: }إِنَّ 

ـــهِ يَوْمَ  ـــهِ اثْنَا عَشَـــرَ شَـــهْرًا فِي كَِتـــاِب اللَّ عِـــدَّةَ الشُّـــهُوِر عِنْـــدَ اللَّ
خََلقَ السَّـــمَاوَاتِ وَاأْلَرْضَ مِنْهَا َأرْبَعٌَة حُـــرُمٌ َذلِكَ الدِّينُ الَْقيِّمُ 
ـــًة  َفـــالَ تَْظلِمُـــوا فِيِهـــنَّ َأنُْفسَـــُكمْ وََقاتُِلـــوا الْمُشْـــِركِنَ َكافَّ
هَ مَـــعَ الْمُتَّقِنَ{. ـــًة وَاعَْلمُـــوا َأنَّ اللَّ َكمَـــا يَُقاتُِلونَُكـــمْ َكافَّ

)التوبة:٣6(
وال يثب���ط بعد الدي���ار عن البلد الذي ده���م اأو هوجم من قبل 
اأعداء االإ�ض���الم املوؤمنني عن هذا الفر����ص العيني، فاإن الواجب 
على القا�ضي والداين اأن يحمل ال�ض���الح ما دام قادرًا على حمله 
ومن عوقه �ضبب من االأ�ضباب كبعد املكان فاإنه ال يعوقه البعد اأن 
ير�ض���ل املال اأو يدعو بل�ضانه لدفع االعتداء، واإن الذين يتباطوؤون 
ويتعلل���ون بتعليالت واهية يف هذه احلال فيهم �ض���عب من النفاق 
واهلل تعاىل عليم بال�ض���رائر، ويدخلون يف حكم املتخلفني الذين 
ُفـــونَ بِمَْقعَدِهِـــمْ خِالَفَ  قال اهلل تع���اىل فيهم: }َفـــِرحَ الْمَُخلَّ

ـــهِ وََكِرهُـــوا َأنْ يُجَاهِـــدُوا بَِأمْوَالِِهـــمْ وََأنُْفسِـــِهمْ فِـــي  رَسُـــوِل اللَّ
ــارُ جَهَنَّمَ َأشَـــدُّ حَرًّا َلوْ  ـــهِ وََقاُلـــوا َل تَنْفِـــرُوا فِي الْحَرِّ ُقْل نـَ سَـــِبيِل اللَّ
َكاُنـــوا يَْفَقهُـــونَ )81( َفْليَْضحَُكـــوا َقلِيـــالً وَلْيَبُْكوا َكثِرًا 
ـــهُ إَِلى  جَـــزَاءً بِمَـــا َكاُنـــوا يَْكسِـــبُونَ )82( َفـــِإنْ رَجَعَكَ اللَّ
َطائَِفـــةٍ مِنْهُـــمْ َفاسْـــَتْأَذُنوَك لِْلُخـــرُوِج َفُقـــْل َلـــنْ تَْخرُجُـــوا مَعِـــيَ 
َأبَـــدًا وََلـــنْ ُتَقاتُِلـــوا مَعِيَ عَـــدُوًّا إِنَُّكمْ رَضِيُتـــمْ بِالُْقعُـــودِ َأوََّل مَرَّةٍ 

َفاْقعُـــدُوا مَـــعَ الَْخالِفِنَ{.)التوبة:8١-8٣(
مبهمات  ع��ن  الغطاء  ك�ضف  كتابه  يف  الغطاء  كا�ضف  ق��ال 
ال�ضريعة الغراء يف كتاب اجلهاد: )رابعها: جهاد الكفار لدفعهم 
بعد  منها  واإخراجهم  واأرا�ضيهم  وقراهم  امل�ضلمني  بلدان  عن 
واإ�ضالحها  بعد ك�ضرها  االإ�ضالم  بي�ضة  واإ�ضالح  الت�ضلط عليها 
بعد ثلمها وال�ضعي يف جناة امل�ضلمني من اأيدي الكفرة املالعني، 
ويجب على امل�ضلمني احلا�ضرين والغائبني اإن مل يكن يف الثغور 
واأطفالهم  عيالهم  يرتكوا  اأن  اأر�ضهم  عن  بدفعهم  يقوم  من 
واأموالهم ويهاجروا اإىل دفع اأعداء اهلل عن اأولياء اهلل، فمن كان 
عنده جاه بذل جاهه اأو مال بذل ماله اأو �ضالح بذل �ضالحه اأو 
حيلة اأو تدبري �ضرفها يف هذا املقام حلفظ بي�ضة االإ�ضالم واأهل 
اأق�ضام  اأف�ضل  الق�ضم  اللئام، وهذا  الكفرة  ت�ضليط  االإ�ضالم من 
مع  يقف  قتل  وم��ن  العباد،  رب  اإىل  الو�ضائل  واأع��ظ��م  اجلهاد 
ال�ضهداء يوم املح�ضر واهلل هذا هو ال�ضهيد االأكرب فال�ضعيد من 
قتل من بني ال�ضفوف فاإنه عند اهلل مبنزلة ال�ضهداء املقتولني 
مع احل�ضني عليه ال�ضالم يوم الطفوف قد زخرفت لهم اجلنان 
وانتظرتهم احلور والولدان وهم يف القيامة اأ�ضياف �ضيد االأن�ص 
واجلان(.)ك�ضف الغطاء عن مبهمات ال�ضريعة الغراء:٤/٢88(

النوع الثالث: جهاد الدفاع عن النف�ص
جهاد من يريد قتل نف�ص حمرتمة اأو اأخذ مال اأو �ضبي حرمي 
مطلقًا وهو ي�ضمى بالدفاع الفردي، وهو كل من خاف على نف�ضه 
اأحكامه  وله  ال�ضالمة،  ظنه  على  غلب  اإذا  ماله  اأو  عر�ضه  اأو 

اخلا�ضة به يذكرها الفقهاء يف كتبهم الفقهية.
النوع الرابع: جهاد البغاة وهم طائفتان

اإحداهما: الباغية على االإمام عليه ال�ضالم، فاإنه يجب على 
االإمام  واإطاعة  اأمر اهلل  اإىل  يفيئوا  يقاتلوهم حتى  اأن  املوؤمنني 

عليه ال�ضالم، وال خالف يف ذلك بني امل�ضلمني.
واالأخرى: الطائفة الباغية على الطائفة االأخرى من امل�ضلمني، 
فاإنه يجب على �ضائر امل�ضلمني اأن يقوموا باالإ�ضالح بينهما، فاإن 

ظلت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفيء اإىل اأمر اهلل.
ق���ال اهلل تع���اىل: }وَإِنْ َطائَِفَتـــاِن مِـــنَ الْمُؤْمِنِـــنَ اْقَتَتُلـــوا 
خْـــرَى َفَقاتُِلوا  َفَأصْلِحُـــوا بَيْنَهُمَـــا َفـــِإنْ بََغـــتْ إِحْدَاهُمَا عََلـــى اأْلُ

هِ...{.)احلجرات:9( ـــى تَفِـــيءَ إَِلـــى َأمْـــِر اللَّ تِـــي تَبْغِي حَتَّ الَّ
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علي���ه  الباق���ر  االإم���ام  ع���ن  ج���اء 
ال�ضالم يف تف�ضري �ضورة القدر اأّنه قال: 
ـــا َأنْزَلْناهُ فِـــي َليَْلةِ الَْقـــدِْر{ اللَّْيَلُة  »}إِنَّ
َفاِطَمُة َواْلَقْدُر اهلُل َفَم���ْن َعَرَف َفاِطَمَة 
َح���قَّ َمْعِرَفِتَه���ا َفَق���ْد اأَْدَرَك َلْيَل���َة اْلَقْدِر 
ْلَق ُفِطُموا  َيْت َفاِطَمُة الأَنَّ اخْلَ ا �ُض���مِّ َ َواإِنَّ
َع���ْن َمْعِرَفِتَها ]ِمْن َمْعِرَفِتَه���ا[... َوَقْوُلُه 
}وَمـــا َأدْراَك مـــا َليَْلـــُة الَْقـــدِْر * َليَْلـــُة 
الَْقـــدِْر خَيْرٌ مِـــنْ َألْفِ شَـــهٍْر{ َيْعِني 

وُح ِفيها  ُل امْلَالِئَكُة َوالرُّ مُّ امْلُوؤِْمِننَي َتَن���زَّ ْلَف ُموؤِْمٍن َوِهَي اأُ َخ���رْيٌ ِمْن اأَ
ٍد �ص «.)تف�ض���ري  مَّ ِلُكوَن ِعْلَم اآِل حُمَ ِذي���َن مَيْ َوامْلَاَلِئَك���ُة امْلُوؤِْمُن���وَن الَّ

ف���رات الكويف:58٢(
قال العاّلمة املجل�ض���ي يف بيان اخلرب: واأّما تاأويله عليه ال�ضالم 
ليل���ة القدر بفاطم���ة عليها ال�ض���الم فهذا بطن من بط���ون االآية، 
وت�ض���بيهها بالليلة اإّما ل�ضرتها وعفافها، اأو ملا يغ�ضاها من ظلمات 
الظلم واجل���ور، وتاأويل الفجر بقيام القائم بالثاين اأن�ض���ب، فاإّنه 
عند ذلك ي�ضفر احلّق، وتنجلي عنهم ظلمات اجلور والظلم، وعن 
اأب�ضار النا����ص اأغ�ضية ال�ضبه فيهم، ويحتمل اأن يكون طلوع الفجر 
اإ�ض���ارة اإىل طلوع الفج���ر من جهة املغرب ال���ذي هو من عالمات 
ظه���وره، وامل���راد باملوؤمنني ه���م االأئمة عليهم ال�ض���الم وبني اأّنهم 
اإّنا �ض���ّموا مالئكة الأّنه���م ميلكون علم اآل حمّمد عليهم ال�ض���الم 
ويحفظونه���ا ونزولهم فيه���ا كناية عن ح�ضولهم منه���ا موافقًا ملا 
ورد يف تاأوي���ل اآية �ض���ورة الدخان اأّن الكتاب املب���ني اأمري املوؤمنني 
عليه ال�ضالم والليلة املباركة فاطمة عليها ال�ضالم }فِيهَا يُـْفرَُق 

ُكلُّ أمْـــر حَكِيـــم{ اأي حكيم بعد حكي���م واإمام بعد اإمام.
ه���ذا  عل���ى  هِـــيَ{  سَـــالمٌ   * أمْـــر  ُكلِّ  }مِـــنْ  وقول���ه: 
التاأويل هي مبتداأ، و�ض���الم خربه، اأي ذات �ض���المة، ومن كّل اأمر 
متعّلق ب�ض���الم، اأي ال ي�ضّرها واأوالده���ا ظلم الظاملني، وال ينق�ص 
م���ن درجاته���م املعنوي���ة �ض���يٌئ، اأو الع�ضمة حمفوظ���ة فيهم فهم 
مع�ضوم���ون م���ن الذن���وب واخلطاأ والزل���ل اإىل اأن تظه���ر دولتهم 

ويتبنّي جلمي���ع النا����ص ف�ضلهم)بحار االأن���وار:٤٢/99(.
فهن���اك اأربعة ع�ض���ر وجه �ض���به ب���ني فاطم���ة الزهراء �ض���ّيدة 

الن�ض���اء عليها ال�ض���الم وبني ليلة الق���در، واإجماله���ا ما يلي:
١. ليل���ة الق���در وعاء زماين للق���راآن الكرمي وفاطم���ة الزهراء 

عليها ال�ض���الم وعاء مكاين.
٢. ليل���ة الق���در يف���رق فيه���ا كّل اأمر حكي���م، كذل���ك الزهراء 
عليها ال�ضالم فهي الفاروق بني احلّق والباطل، الأّن حّبها حّب اهلل 

اهلل. بغ�ص  وبغ�ضها 
االأنبي���اء  مع���راج  الق���در  ليل���ة   .٣
لك�ض���ب العل���وم والفيو�ض���ات االإلهّي���ة، 
كذل���ك فاطمة الزهراء عليها ال�ض���الم 
فهي مرق���اة النب���ّوة ومعرفته���ا معراج 

نبياء. االأ
٤. ليل���ة الق���در ه���ي خ���ري م���ن األف 
�ض���هر، كذلك ت�ض���بيح فاطمة الزهراء 
عليه���ا ال�ض���الم جتعل كّل �ض���الة باألف 

�ض���الة ومبحّبته���ا ت�ضاع���ف االأعمال كليل���ة القدر.
5. ليل���ة الق���در ليل���ة مبارك���ة، وم���ن اأ�ض���ماء فاطم���ة الزهراء 

)املبارك���ة( عليها ال�ض���الم.
6. علّو �ض���اأن ليلة القدر ومقامها ال�ض���امخ ب���ني الليايل، كذلك 
الزه���راء عليها ال�ض���الم، واأّن���ه لوالها ملا خلق اهلل حمّم���دًا وعلّيًا 

عليهم���ا ال�ض���الم كم���ا ورد يف اخلرب ال�ض���ريف.
7. العب���ادات يف ليل���ة الق���در ت�ضاعف كرامًة له���ا، كذلك حّب 
الزهراء عليها ال�ض���الم يوجب ت�ضاع���ف االأعمال، واإذا كانت ليلة 
القدر من�ض���اأ الفيو�ضات االإلهّية، فكذلك الزهراء عليها ال�ض���الم 

بها. والتو�ّضل 
8. الق���راآن ه���و النور ونزل يف ليل���ة القدر ليلة الن���ور، وفاطمة 
عليها ال�ض���الم هي النور فهي ليلة القدر كما يف تف�ض���ري اآية النور: 

وَاألرِْض...{.)الن���ور:٣5( السَّـــمَوَاتِ  ُنـــورُ  }اهلُل 
9. ليلة القدر ليلة ال�ضعادة، وفاطمة عليها ال�ضالم �ضّر ال�ضعادة.

١١. تقّد�ض���ت ليل���ة القدر وم���ا قبلها م���ن االأي���ام والليايل وما 
بعدها كرامًة لها وتعظيمًا ملقامها، كذلك الزهراء يحرتم ذّريتها 

ويقّد�ض���ون عند االأّمة كرامًة له���ا وحّبًا بها ولغري ذلك.
١١. ليل���ة الق���در ليل���ة اخلال�ص من الن���ار والعتق م���ن جهّنم، 
كذلك فاطمة تفطم �ض���يعتها من النار وتلتقطهم من املح�ضر كما 

تلتق���ط الدجاجة حّبات القمح.
١٢. ليل���ة القدر �ض���ّر من اأ�ض���رار اهلل، وكذلك الزه���راء عليها 

ال�ض���الم فهي من �ضّر االأ�ضرار.
١٣. ليلة القدر �ض���ّيدة الليايل، وفاطمة الزهراء عليها ال�ضالم 

�ضّيدة الن�ضاء.
١٤. لق���د جهل قدر ليل���ة القدر، وكذلك فاطم���ة الزهراء بنت 
الر�ضول عليها ال�ضالم فقد جهل النا�ص وما زالوا يجهلون قدرها، 
كم���ا اأّنه���ا جمهولة القرب اإىل ظه���ور ولدها القائم م���ن اآل حمّمد 

ال�ضالم. عليهم 

ليلة القدر فاطمة الزهراء عليها ال�شـــالم

بقلم: السيد عادل العلوي
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اأورد احد ال�ضادة �ضوؤااًل واعرتا�ضًا على ما مر من اال�ضتدالل 
على �ضرطية ال�ضهادة الثالثة ل�ضحة ال�ضالة والعبادات.

وقد  ك��ربى،  وال  �ضغرى  تامًا  لي�ص  ذك��ر   فيما  حا�ضله: 
اأ�ضل  يف  اأ�ضار  ولعله  امل�ضلمات،  اإر�ضال  القاعدتني  اأر�ضل 
بح�ضب  واأم��ا  ينقل،  ومل  االإجماعيني  م�ضادر  اإىل  البحث 
على  وال�ضرورة  االإج��م��اع  وج��ود  وه��ي  فال�ضغرى  املن�ضور 

املدعى فغري م�ضلم، وخا�ضة القاعدة االأوىل.
واأما الكربى فاإّن االإجماع املنقول لي�ص بحجة ما مل يكن 

مدركيًا..
ثم على فر�ص متام القاعدتني فال ينتج منها وجوب وال 
ا�ضتحباب التلفظ بال�ضهادة الثالثة يف ال�ضالة واإّنا يجب 
اأو ي�ضتحب ذلك مطلقًا واإْن مت ملرة واحدة وخارج ال�ضالة.

وثالثًا مل يبني حمل التلفظ بال�ضهادة الثالثة يف ال�ضالة، 
من  لي�ضت  فهي  واالإق��ام��ة  االأذان  يف  املق�ضود  ك��ان  ف��اإذا 

حمل  يف  املكلف  يخري  فهل  مقدماتها،  م��ن  ب��ل  ال�ضالة 
التلفظ بها اأما اأن املق�ضود هو التلفظ يف الت�ضهد بعد ذكر 

ال�ضهادتني..؟!
الت�ضامل  من  الثالثة  بال�ضهادة  التلفظ  ك��ان  اإن  واأخ���ريًا 
مل  فلماذا  املدعى  هو  كما  ال�ضرورة  بل  املذكور  والو�ضوح 
تذكرها الن�ضو�ص ومل يفِت بها الفقهاء وال عمل بها املوؤمنون، 

فمن من االأخوة يتلفظ بال�ضهادة الثالثة يف ال�ضالة؟
عرب  املت�ضرعة  �ضالة  ببطالن  احلكم  ذلك  معنى  وهل 

القرون؟
اجلواب:

اإىل مظان البحث  القاعدتني فباملراجعة  اأما متامية   .١
العديدة  الفقهية  االأب��واب  واالإ�ضالم يف  االإميان  بحوث  من 

وذلك ال يخفى بالتتبع والتمر�ص.
هي  م��ا  ب��ق��در  االإج���م���اع  ال��ق��اع��دت��ني  م���درك  لي�ص   .٢

ــادة الـــــثـــــالـــــثـــــة هـــل  ــ ــ ــه ــ ــ ــش ــ ــ ــ� ــ ــ ال
ل؟ اأم  ــالة  ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ الـ ــــــن  م جــــــــزء 
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الثانية  اإذا ف�ضرت  االأدلة ال�ضيما  ا�ضتفا�ضة  ال�ضرورة من 
بالثالثة وهي القبول.

٣. اأما ا�ضتلزام القاعدتني اأو الثالث لل�ضرطية الو�ضعية 
واالإمي���ان  ب��االإمي��ان  ال�ضحة  �ضرطية  الأّن  فيه  اإب��ه��ام  ف��ال 
م�ضروط بالتلفظ بال�ضهادة الثالثة، وغاية ال�ضرط اأّنه اأعم 
من املقارنة اأو ال�ضرط املتقدم اأو املتاأخر وبالتايل فال ت�ضح 
ولو  الثالثة  بال�ضهادة  التلفظ  بدون  العبادات  وال  ال�ضالة 
ل�ضحة  و�ضعي  �ضرط  بها  فالتلفظ  وبالتايل  العمر  يف  ملرة 
ال�ضالة ال اأّنه مبطل لها �ضواء اأتي بالتلفظ معها اأو قبلها اأو 
بعدها، املهم اأن التلفظ بها �ضرط ركني يف �ضحتها ال اأّنها 

كالم اأجنبي مبطل لها.
اأّن  ي���ت���وه���م  وال   .٤
ال���ت���ل���ف���ظ ب���ه���ا اأث����ن����اء 
ال�������ض���الة ك����الم اآدم����ي 
التلفظ  لكان  واإال  مبطل 
كذلك  الثانية  بال�ضهادة 
ك������الم اآدم���������ي م��ب��ط��ل 
ل��ل�����ض��الة، ب���ل ك���ل من 
والثالثة  الثانية  ال�ضهادة 
هلل  امل�ضلي   م��ن  اإق���رار 
للنبي  ب��اإر���ض��ال��ه  ت��ع��اىل 

من  جن��وى  فال�ضهادتان  وم��وىل  اإم��ام��ًا  الو�ضي  وبن�ضبه 
العبد مع ربه وت�ضليم الأمره تعاىل.

كيف  يخفى  ف��ال  بها  التلفظ  يف  املكلف  تخري  اأّم���ا   .5
والتلفظ بال�ضهادة الثالثة بعد كونها �ضرطًا و�ضعيًا ل�ضحة 
قبل  الإتيانها  املجال  يت�ضع  ال  فكيف  وال��ع��ب��ادات  ال�ضالة 
اأثناء  لتكرارها  املجال  يت�ضع  وبعد، وكيف ال  ال�ضالة  ومع 
ال�ضالة والتلفظ بها �ضرط واإْن اكتفي بها مرة ولكن ال منع 
للت�ضديق  اإب��راز  بها  والتلفظ  كيف  تكرارها  رجحان  عن 
ويتبني  مب�ضمونها  للت�ضديق  تثبيت  والتكرار  مب�ضمونها 
من ذلك اأّن اإتيانها اأثناء ال�ضالة توكيد وتر�ضيخ لتحققها 
ولتحقق االإميان الذي هو م�ضبب عنها وهو ال�ضرط الو�ضعي 

ل�ضحة ال�ضالة والعبادات.
تام بعد  القرون فهو  املت�ضرعة عرب  اأّما �ضحة �ضالة   .6

تلفظهم بها ولو قبل وبعد ال�ضالة كاإتيانهم لها يف االأذان اأو 
الزيارت اأو االأدعية اأو التعقيبات اأو غري ذلك من املواطن.

فعليه  ال�ضالة  يف  الثالثة  بال�ضهادة  التلفظ  اأّم��ا   .7
كافة  وذلك ال�ضرتاط  املوؤمنني  ف�ضاًل عن  امل�ضلمني  �ضرية 
بال�ضالة  بالتلفظ  ال�ضالة  يف  الت�ضهد  �ضحة  امل�ضلمني 
على حممد واآل حممد، اأّما كيفية كون ال�ضالة على النبي 
واآله هي مبثابة ال�ضهادة الثانية وال�ضهادة الثالثة، بل هي 
ث��الث،  �ضهادات  فهي  اأي�ضًا  االأوىل  لل�ضهادة  مت�ضمنة 

فبيانه بااللتفات اإىل اأمور:
ال�ضيغة  اإّن  م��ن��ه��ا: 
وال�������ض���ي���غ ال��ل��ف��ظ��ي��ة 
ل���ل�������ض���ه���ادات ال���ث���الث 
م��ت��ن��وع��ة وم��ت��ع��ددة وال 
�ضيغة  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ض��ر 
بل  قليل  واحدة وال عدد 

كثري.
الت�ضهد  اإّن  وم��ن��ه��ا: 
عبارة عن اإقرار وت�ضليم 
يفيد  ما  وكل  وت�ضديق، 
االإق��������رار وال��ت�����ض��دي��ق 
وال��ت�����ض��ل��ي��م ف��ه��و اإق����رار 
واالأقارير  االإق��رار  باب  الفقهاء يف  كما ذكر ذلك  وت�ضهد، 

واإْن مل ياأت بلفظ ومادة الت�ضهد اأو االإقرار 
منه  ا�ضرتيته  اأيّن  عني   يف  املتنازعني  اأح��د  قال  لو  كما 
قالوا اإّن ذلك اإقرار منه مبلكية خ�ضمه في�ضبح مدعيًا واإن 

كانت العني حتت يده.
ومنها: اإّن ترتيب اإ�ضدار الرحمة من اهلل تعاىل اإىل �ضيد 
االأنبياء دون بقية االأنبياء اإقرار مبقام �ضيد االأنبياء واأقربية 

وبكافة مقاماته النا�ضئة من االأقربية.
ثم عطف اآله عليه يف الرتبة الثانية يف نيل الرحمة االإلهية 
وامل�ضطفني  واملر�ضلني  االأنبياء  �ضائر  ذكر  دون  والفي�ص 

اإقرار باأرفعية ا�ضطفائهم على جميع �ضائر امل�ضطفني.
احتجاجه  ال�ضالم ذلك يف  الر�ضا عليه  االإمام  وقد بني 

على املاأمون العبا�ضي.

بقلم: الشيخ محمد السند
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العدّو  معرفة  على  ال�ضوء  والكّتاب  الباحثون  �ضلط  لقد 
ال��ق��راآن  خ��الل  م��ن  وح��زب��ه  جنده  ومعرفة  لالإن�ضان  االأول 
هذه  وكانت  الكرمية  االآي��ات  من  جملة  يف  ورد  وما  الكرمي 
املعرفة ب�ضورة عامة وبنحو كلي، فالبد اأن نعرف ال�ضيطان 
وامل�ضاديق وذلك من خالل ما ورد يف  اأكرث ويف اجلزئيات 
الطيبني  بيته  واأهل  االأعظم  الر�ضول  والروايات عن  االأخبار 

ال�ضالم. الطاهرين عليهم 
يف حديث عن االإمام الكاظم مو�ضى بن جعفر عليه ال�ضالم 
له�ضام بن احلكم... قال ه�ضام: فقلت له فاّي االأعداء اأوجبهم 
جماهدة؟ اأي اأكرث وجوبًا اأن جناهدهم؟ فقال عليه ال�ضالم: 
ع��داوة  واأعظمهم  واأ�ضرهم  ل��ك،  واأع��داه��م  اإليك  »اأقربهم 
اأعداءك  يحر�ص  ومن  منك،  دنّوه  مع  �ضخ�ضًا  لك  واأخفاهم 
عليك، وهو اإبلي�ص، املوّكل بو�ضوا�ص من القلوب، فمعه فلت�ضتد 
اأ�ضرب على جماهدتك لهلكتك منك على  عداوتك، وال يكون 
�ضربك ملجاهدته فاإّنه اأ�ضعف منك ركنًا يف قوته، واأقل منك 
�ضررًا يف كرثة �ضره، اإذا اأنت اعت�ضمت باهلل فقد هديت اإىل 

�ضراط م�ضتقيم...«. )بحار االأنوار:٣١5/78 (
فالبد اأْن ن�ضّب اجلهود كلَّها على جماهدة وحماربة اإبلي�ص 
فهو عدّونا االأول والذي يحر�ص االأعداء االآخرين علينا، والبد 
من االعت�ضام باهلل �ضبحانه حتى نتغلب عليه فاإّنه اأ�ضعف مّنا 
ركنًا فاإّنه مع قّوته وكرثة �ضّره اأ�ضعف مّنا ركنًا واأقل �ضررًا مع 

جماهدتنا واعت�ضامنا باهلل �ضبحانه.
ورمبا يتبادر اإىل الذهن اأّنه اأين يتواجد اإبلي�ص العدو؟ وما 
)والعياذ  واإ�ضاللنا  واإغوائنا  ملحاربتنا  واآلياته  اأ�ضلحته  هي 
باهلل( خذ اجلواب عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله: روى 
اأبو اأمامة اأّن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله قال: »اإّن اإبلي�ص 
ملا اأنزل اإىل االأر�ص قال: يا رب، اأنزلتني اإىل االأر�ص وجعلتني 
رجيمًا - مطرودًا من رحمتك - فاجعل يل بيتًا، قال احلمام؛ 
قال: فاجعل يل جمل�ضًا، قال االأ�ضواق وجمامع الطرق؛ قال: 
فاجعل يل طعامًا، قال: ما مل يذكر ا�ضم اهلل عليه؛ قال: اجعل 
يل �ضرابًا، قال: كل م�ضكر؛ قال فاجعل يل موؤذنًا، قال املزامري 
ما   - ال�ضعر؛  قال  قراآنا،  اجعل يل  قال   ،- املو�ضيقى  اآالت   -
كان لغوًا وباطاًل كاالأغاين املحرمة فاإّنها من قراآن ال�ضيطان 
- قال: اجعل يل كتابًا، قال الو�ضم؛ قال اجعل يل حديثًا، قال 
الفاجرات   - الن�ضاء،  قال  م�ضائد،  يل  اجعل  قال  الكذب؛ 

والعاهرات ومن ال حياء لهن -.)املحّجة البي�ضاء:5/6٢(
فمن يحارب ال�ضيطان البد اأن يّتقي اهلل يف و�ضائل ال�ضيطان 
و  م�ضكر،  كل  ويجتنب عن  على طعامه،  �ضبحانه  اهلل  فيذكر 
يهجر  كما  وا�ضتماعًا،  ا�ضتعمااًل  واملزامري  املو�ضيقى  يرتك 
ال�ضعر الباطل وال�ضعراء الغاوين الذين يقولون ما ال يفعلون، 
ويتقي اهلل يف حديث فال يكذب ويرتك الو�ضم ويحذر الن�ضاء 

االآتي مبفاتهن و�ضهواتهن ي�ضللن االآخرين.

طــــــرق الــ�ــشــيــطــان
 الإعرا�ص عن ذكر اهلل
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بقلم: السيد عادل العلوي

فق���ال االإمام ال�ض���ادق عليه ال�ض���الم يف رواية �ض���ريفة: 
»ال يتمكن ال�ض���يطان بالو�ضو�ض���ة من العب���د اإاّل وقد اأعر�ص 
ع���ن ذك���ر اهلل وا�ض���تهان باأم���ره، و�ض���كن اإىل نهيه، ون�ض���ي 
اطالع���ه على �ض���ره فالو�ضو�ض���ة م���ا تكون من خ���ارج القلب 
باإ�ض���ارة معرفة العقل - باإ�ض���ارة القل���ب - وجماورة الطبع، 
واأم���ا اإذا متك���ن يف القلب فذل���ك غي و�ض���الل وكفر، واهلل 
ع���ز وجل دعا عب���اده بلطف دعوته وعرفهم عداوة اإبلي����ص، 
ـــهُ َلُكـــمْ عَـــدُوٌّ مُِبنٌ{)البقرة:١68(،  فقال تع���اىل: }إِنَّ
وق���ال: }إِنَّ الشَّـــيَْطانَ َلُكـــمْ عَـــدُوٌّ َفاتَّخِـــُذوهُ عَـــدُوًّا{

)فاطر:6(، فك���ن معه كالغريب مع كل���ب الراعي يفزع اإيل 
�ضاحب���ه يف �ضرفه عنه.

ه���ذا مثال لطيف جدًا فاإن ال�ض���يطان كالكلب فاإذا اأراد اأن 
يهجم عليك فاأنت تفزع اإىل �ضاحبه الراعي فهو الذي ي�ضكته 
ويبع���ده عنك، وكذلك اأنت ا�ض���تعذ باهلل من �ض���ر ال�ض���يطان 
ف���اإّن اهلل يوؤّيد احل���ق على الباطل وين�ض���ر املظلوم بقوله عّز 
ـــهُ َليْسَ  هِ مِـــنَ الشَّـــيَْطاِن الرَِّجيِم * إِنَّ وج���ل: }َفاسْـــَتعِْذ بِاللَّ
ُلونَ{ َلهُ سُـــْلَطانٌ عََلـــى الَّذِينَ َآمَنُـــوا وَعََلى رَبِِّهـــمْ يََتوَكَّ
)النح���ل:98٠99(، ول���ن يق���در عل���ى ه���ذا ومعرف���ة اإتيان���ه 
ومذاه���ب و�ضو�ض���ته، اإاّل ب���دوام املراقب���ة واال�ض���تقامة عل���ى 

ب�ض���اط اخلدمة، وهيبة املطل���ع وكرثة الذكر.
واأّما املهمل الأوقاته فهو �ضيد ال�ضيطان ال حمالة؛ واعترب 
واأعجبه  غّره  حيث  واال�ضتكبار  االإغواء  من  بنف�ضه  فعل  مبا 
اأورث��ه  قد  عليه،  وجراأته  وراأي��ه  وب�ضريته  وعبادته،  عمله 
فما ظنك  االأبد  اإىل  اللعنة  بعقله  وا�ضتدالله  ومعرفته  عمله 
وهو  االأوث��ق،  اهلل  بحبل  فاعت�ضم  غريه!؟  ودعوته  بن�ضحه 
يف  اهلل  اإىل  االفتقار  ب�ضحة  واال�ضطرار  اهلل  اإىل  االجت��اه 
كل نف�ص، وال يغرنك تزيينه للطاعة عليك، فاإّنه يفتح اإليك 
املائة  متام  عند  به  ليظفرك  اخلري  من  بابًا  وت�ضعني  ت�ضعة 
با�ضتهوائه.  وامل�ضادة  �ضبيله  عن  وال�ضد  باخلالف  فقابله 

ال�ضريعة:٢6/٣9( )م�ضباح 
ورمبا هنا يرد �ضوؤال واأ�ضا�ضه من و�ضاو�ص ال�ضيطان وذلك 

ملاذا خلق اهلل ال�ضيطان حتى ي�ضّل االإن�ضان؟
ال�ضالم وقد  ال�ضادق عليه  االإمام  الت�ضاوؤل من زمن  هذا 
اأجاب عنه عليه ال�ضالم ملّا �ضاأله الزنديق فقال: اأفمن حكمته 
اأن جعل لنف�ضه عدوًا، وقد كان وال عدو له، فخلق كما زعمت 
- اإبلي�ص - ف�ضلطه على عبيده، يدعوهم اإىل خالف طاعته، 
وياأمرهم مبع�ضيته وجعل له من القوة كما زعمت ما ي�ضل 

يف  في�ضككهم  اإليهم  فيو�ضو�ص  قلوبهم،  اإىل  احليلة  بلطف 
ربهم، ويلب�ص عليهم دينهم، فيزيلهم عن معرفته، حتى اأنكر 
اإليهم ربوبيته، وعبدوا �ضواه، فلم �ضلط على  قوم ملا و�ضو�ص 
عبيده، وجعل له ال�ضبيل اإىل اإغواهم؟ فقال االإمام ال�ضادق 
عليه ال�ضالم يف جوابه: »اإّن هذا العدو الذي ذكرت ال ت�ضره 
عداوته، وال تنفعه واليته، وعداوته ال تنق�ص من ملكه �ضيئًا، 
اإذا كان يف قوة  وواليته ال تزيد فيه �ضيئًا، واإّنا يتقي العدو 
فاأما  قهره؛  ب�ضلطان  اأو  اأخ��ذه،  مبلك  هم  اإن  وينفع،  ي�ضر 
اإبلي�ص فعبد خلقه ليعبده ويوحده، وقد علم حني خلقه ما هو 
واإىل ما ي�ضري اإليه، فلم يزل يعبده مع مالئكته حتى امتحنه 
ب�ضجود اآدم فامتنع من ذلك ح�ضدًا و�ضقاوة غلبت عليه فلعنه 
عند ذلك واأخرجه عن �ضفوف املالئكة، واأنزله اإىل االأر�ص 
ملعونًا مدحورًا، ف�ضار عدو اآدم وولده بذلك ال�ضبب، وماله 
من ال�ضلطنة على ولده اإال الو�ضو�ضة والدعاء اإىل ال�ضبيل، و 

قد اأقر مع مع�ضيته لربه بربوبيته«. )االحتجاج:8٠/٢(
يدعوهم  حتى  عبيده،  على  اإبلي�ص  اهلل  �ضلط  مل��اذا  قيل: 

بو�ضاو�ضه اإىل مع�ضيته؟
اجلواب: حتى يتميز اخلبيث من الطيب، فاإن هلل احلجة 
البالغة، وحتى يعرف املوؤمن من الكافر، واحلق من الباطل 
فاإّنه من عظمة االإن�ضان اأن اهلل خلقه حرًا و خمتارًا اإن �ضاء 

فعل واإن �ضاء ترك.
الكتب لهدايته  اإليه  واأنزل  الر�ضل واالأنبياء  اإليه  اأر�ضل  ثم 
الباطنية  باحلجة  �ضلحه  كما  الظاهرية  باحلجة  ف�ضلحه 
اأ�ضباب  ثم جعل يف حياته  الباطني،  الر�ضول  بالعقل  فكّرمه 
ال�ضالل كذلك كالنف�ص االأمارة بال�ضوء وهو العدو االأول من 
الدنيا  وزين  اخلارج،  االأول من  العدو  وهو  واإبلي�ص  الداخل، 
وغري  واحل��رث  واالأنعام  والف�ضة  والذهب  والبنني  بالن�ضاء 
العا�ضي،  وم��ن  املطيع  من  يتبني  حتى  ونهى  اأم��ر  ثم  ذل��ك، 
اأْن يتبع الر�ضول  فهداه ال�ضبيل فاإّما �ضاكرًا واإّما كفورًا فاإّما 
قدرته  مع  ال�ضاللة  عن  نف�ضه  ويكف  والباطني،  الظاهري 
طريق  يختار  اأْن  واإّم���ا  وعواملها،  اأ�ضبابها  ووج���ود  عليها 
ال�ضاللة باتباع عوامله واأ�ضبابه فخلق ال�ضيطان من رحمانية 
رحيم  والكافر  للموؤمن  رحمن  وج��ّل  عّز  فاإنه  �ضبحانه  اهلل 
العطاء  ي�ضتلزمه  والرحمن  واالآخ���رة  الدنيا  يف  باملوؤمنني 
والكرم والرحيم الزمه املحبة واملودة فاإّن اهلل يرزق املوؤمن 

والكافر بكرمه ويحّب املوؤمن واملوؤمنة خا�ضة برحمته.
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الوقت  اإدارة  هي  ه��ذا  ع�ضرنا  يف  احلديثة  امل�ضاكل  من 
وطريقة تنظيمه، وم�ضكلة حفظ التوازن فيه.

ال�ضالم:  عليهما  الكاظم  جعفر  بن  مو�ضى  االإم���ام  يقول 
مِلَُناَجاِة  �َضاَعًة  �َضاَعاٍت:  اأَْرَب��َع  َزَماُنُكْم  َيُكوَن  اأَْن  يِف  »اْجَتِهُدوا 
َقاِت  َوالثِّ االإِْخَواِن  مِلَُعا�َضَرِة  َو�َضاَعًة  امْلََعا�ِص،  الأَْمِر  َو�َضاَعًة  اهلِل، 
َو�َضاَعًة  اْلَباِطِن،  َلُكْم يِف  وَن  َوُيْخِل�ضُ ُعُيوَبُكْم  ُفوَنُكْم  ُيَعرِّ ِذيَن  الَّ
َتْقِدُروَن  اَعِة  ال�ضَّ َوِبَهِذِه  ٍم،  رَّ حُمَ َغرْيِ  يِف  اِتُكْم  ِلَلذَّ ِفيَها  َتْخُلوَن 
ِبُطوِل  َواَل  ِبَفْقٍر  اأَْنُف�َضُكْم  ُثوا  دِّ حُتَ ال  ]و[  �َضاَعاٍت؛  الثَّالِث  َعَلى 
ِبُطوِل  َثَها  َحدَّ َوَمْن  َبِخَل،  ِباْلَفْقِر  َنْف�َضُه  َث  َحدَّ َمْن  ُه  َفاإِنَّ ُعُمٍر، 
ْعَطاِئَها  ِباإِ ْنَيا  الدُّ ِمَن  َحّظًا  الأَْنُف�ِضُكْم  اْجَعُلوا  َيْحِر�ُص،  اْلُعُمِر 
َة، َوَما اَل �َضَرَف ِفيِه،  الِل، َوَما ال َيْثِلُم امْلُُروَّ َما َت�ْضَتِهي ِمَن احْلَ
ا َمْن َتَرَك  ُه ُرِوَي َلْي�َص ِمنَّ نَّ يِن َفاإِ َوا�ْضَتِعيُنوا ِبَذِلَك َعَلى اأُُموِر الدِّ

ُدْنَياُه ِلِديِنِه اأَْو َتَرَك ِديَنُه ِلُدْنَياُه«. )حتف العقول:٤٠9(
ثالثة  وجود  اإىل  احلاجة  ت�ضتد  هذا  ع�ضرنا  يف  نرى  اإننا 

اأمور لكل فرد وهي:

     اأوال: خارطة وا�ضحة للطريق حتدد معامل ال�ضري اليومي 
واالأ�ضبوعي وال�ضهري وال�ضنوي لل�ضخ�ضية املوؤمنة امللتزمة.

     ثانيًا: اإدارة ناجحة وفّعالة للزمن.
     ثالثًا: قواعد ت�ضمن لل�ضخ�ص التوازن املطلوب.

اإال  والعمل،  بالتحرك  يرغبون  الع�ضر  �ضباب  من  فالكثري 
ولعدم  لديهم،  لعدم و�ضوح اخلارطة  الطريق،  اأنهم يجهلون 
وجود هدف معنّي لري�ضم له خارطة لل�ضري بال�ضكل ال�ضحيح.

وال�ضبب يف طبيعة احلال يعود اإىل عدم وجود روؤية وا�ضحة 
حتدد معامل الطريق والهدف ال�ضحيح.

ف�ضاًل عن اأن البع�ص االآخر من �ضباب الع�ضر معر�ص اإىل 
بن�ضف  يقوم  منهم  ق�ضمًا  نرى  حيث  الوقت،  �ضياع  فريو�ص 
ال�ضبب،  يعرف  اأن  دون  من  لها  خطط  قد  ك��ان  التي  املهام 
والق�ضم االآخر نراه يعاين من تكاثر االأعمال املطلوب اإجنازها.
فلذا نحن باأم�ّص احلاجة يف هذا الع�ضر اإىل وجود خارطة 
ملن  ت�ضمن  وقواعد  للزمن،  ناجحة  واإدارة  للطريق،  وا�ضحة 

ر�شم خارطة لل��ش�ل اإىل الهدف
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بقلم: الشيخ حمزة الالمي

اأر���ص  على  و�ضاحاته  العمل  �ضاعات  بني  ال��ت��وازن  يطبقها 
الواقع.

ف��ال�����ض��وؤال ه��ن��ا ه��ل ف��ع��اًل ت��وج��د ه��ن��اك خ��ارط��ة وروؤي���ة 
ومعامل  �ضمات  هناك  توجد  فعاًل  وهل  للطريق؟  وا�ضحة 
الإدارة ناجحة للزمن ن�ضتطيع اأن نحدد من خاللها الثوابت 
من  اأق��ل  اأو  اليومية  للحركة  اأب��ع��اد  توجد  وه��ل  الزمنية؟ 
االإلهي؟ وما هي  الت�ضريع  امللتزمة مببادئ  لل�ضخ�ضية  ذلك 
العمل  �ضاعات  بني  ال�ضليم  التوازن  على  احلفاظ  طريقة 

و�ضاحاته على اأر�ص الواقع؟

ونلقي  ال�ضالم  عليه  الكاظم  االإمام  و�ضية  نتدّبر  عندما 
بع�ص  ون�ضجل  نر�ضد  اأن  ن�ضتطيع  ع��ام��ة،  ن��ظ��رة  عليه 

كالتايل: وهي  املالحظات 
يكون  ب��اأن  ال�ضالم  عليه  الكاظم  االإم��ام  يو�ضي  اأواًل:       

الزمن اأربع �ضاعات وهي:
اأ: �ضاعات ملناجاة اهلل تعاىل.

ب: �ضاعة الأمر املعا�ص وطلب الرزق احلالل.

ج: �ضاعة ملعا�ضرة االأخوان وجمال�ضة الثقات.
د: �ضاعة للذات الغري حمرمة.

وال��روؤي��ة(  )اخل��ارط��ة  احلقيقة  يف  ه��ي  ال�ضاعات  فهذه 
اأال  املعلوم  الهدف  اإىل  و�ضواًل  ال�ضحيح  للطريق  امل�ضتقبلية 

وهو الفوز والر�ضوان.
فهناك اأمران:

     اأواًل: �ضاعات وح�ض�ص العمل.
التحرك  م�ضاحات  اأو  ال�ضحيح  العمل  �ضاحات  ثانيًا:       

املطلوب.
خالل  ومن  ال�ضالم  عليه  الكاظم  االإم��ام  اأن  نرى  وبذلك 
للحركة  وا�ضحة  معامل  وح��دد  ر�ضم  قد  ال�ضريف،  الن�ص 
وال�ضنوية  وال�ضهرية  واالأ���ض��ب��وع��ي��ة،  اليومية،  ال�ضحيحة 
ال�ضريف  احلديث  ح��دد  حيث  امللتزمة  املوؤمنة  لل�ضخ�ضية 
م�ضاحات  اأي�ضًا  وحدد  الزمنية  ثوابته  اأي  العمل(  )�ضاعات 

التحرك املطلوبة وفق هذه ال�ضاعات.
علمًا اأن لي�ص املق�ضود من ال�ضاعات الواردة يف احلديث 
ال�ضالم:  عليه  يقول  كما  وال��ث��واين(،  )الدقائق  ال�ضريف 
»اجتهدوا يف اأن يكون زمانكم اأربع �ضاعات« واإنا املق�ضود 
لهذه  ومعينة  حم���ددة،  زمنية  ح�ض�ص  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 

االأربع. ال�ضاعات 
فقد ورد يف احلديث ال�ضريف خم�ص مبادئ اأ�ضا�ضية، تعد 

يف واقع احلال مبادئ لالإدارة الناجحة للزمن وهي:
١. االجتهاد واجلدية، كما يقول عليه ال�ضالم: »اْجَتِهُدوا«.

٢. تق�ضيم الوقت وتقطيعه، لقوله عليه ال�ضالم: »اأَْن َيُكوَن 
َزَماُنُكْم اأَْرَبَع �َضاَعاٍت«.

االإدارة  ي�ضمى يف علم  القائمة وحتديدها، وهو  ٣. و�ضع 
ال�ضالم  عليه  اأ���ض��ار  حيث  )االن��ت��ظ��ام(،  بعامل  احل��دي��ث 
َو�َضاَعًة  اهلِل،  مِلَُناَجاِة  »...�َضاَعًة  االأرب��ع  ال�ضاعات  بتحديد 
َو�َضاَعًة  َقاِت...،  َوالثِّ االإِْخَواِن  مِلَُعا�َضَرِة  َو�َضاَعًة  امْلََعا�ِص،  الأَْمِر 

اِتُكْم...«. ِلَلذَّ ِفيَها  َتْخُلوَن 
٤. االأولوية يف طرح هذه ال�ضاعات االأربع.

اأ�ضار  حيث  االأرب��ع  ال�ضاعات  بني  ال�ضليم  ال��ت��وازن   .5
اأَْو  ِلِديِنِه  ُدْنَياُه  َتَرَك  َمْن  ا  ِمنَّ »َلْي�َص  بقوله:  ال�ضالم  عليه 

ِلُدْنَياُه«. ِديَنُه  َتَرَك 
والقواعد  التوازن  مبداأ  هو  ال�ضالم  عليه  اإليه  اأ�ضار  فمما 

الثالث له الذي �ضّرح به االإمام الكاظم عليه ال�ضالم.
     القاعدة االأوىل: »ال حتدث نف�ضك بالفقر«.

     القاعدة الثانية: »ال حتدث نف�ضك بطول عمر«.
     القاعدة الثالثة: »اجعل لنف�ضك حظًا من الدنيا«.

ثم يحّذر االإمام عليه ال�ضالم من نتائج �ضلبية ناجتة من 
)البخل،  وهي:  التوازن  هذا  بقواعد  الواعي  التم�ضك  عدم 
ترك  اأو  )الت�ضوف(  وه��و  للدين  الدنيا  وت��رك  واحل��ر���ص، 

الدين للدنيا وهو )الف�ضق(.
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ما  عماًل  يكّون  ملا  القدمية  والتعاريف  العمل،  عامل  يتغري 
ليحل مكانها تعاريف جديدة على نحو جذري.

ففي االأجيال ال�ضابقة كان يتوقع من املديرين اأن ي�ضعدوا 
يف  كثرية  �ضنوات  يف  عمل  م�ضار  باتباعهم  م�ضرتكًا  �ضلمًا 

ال�ضركة نف�ضها.
اليوم فيمكن ملعظم املهنيني توقع تغيري م�ضتخدميهم  اأما 

واأعمالهم مرات متعددة على االأقل يف اأثناء حياتهم.
ويكّيف النا�ص اأعمالهم احلالية، اأو يغريون مهنهم الأ�ضباب 

كثرية خمتلفة.
لتو�ضيح ذلك نبنّي ما يلي:

اجل��وان��ب،  بع�ص  يف  مر�ص  احل��ال  يف  االإن�����ض��ان  دورك   -
اأن  يعتقد  فهو  اأخ��رى.  جوانب  اأو  ن��واح  يف  جناحًا  يحقق  وال 
التغيريات على مقيا�ص �ضغري يف م�ضوؤوليات عمله، و�ضتمّكنه 

من اأن ي�ضتمد معنى اأكرب من عمله.
- لقد اأدرك اأنه يف باكورة حياته �ضرع يف العمل يف املهنة 
اخلطاأ على نحو كلي، وهو يريد اأن يتحول اإىل نوع من العمل 

خمتلف على نحو مثري عما يقوم به االآن.
يخ�ص  فيما  ال�ضحيح  املنا�ضب  العمل  خط  اّتبع  لقد   -
احتياجه على مّر ال�ضنوات القليلة املا�ضية. مع ذلك، اأجربته 

وقائع جديدة يف عمله اأو �ضناعته على اإحداث تغيري.
يف  ت����غ����رّي  ل���ق���د  اكت�ضب اخلربة، -  الذي  الوقت 

يف العمر يف عامل وتقدم 
ال����ع����م����ل. ف��ه��و 

االآن يبداأ العمل الذي ا�ضتمتع به �ضابقًا باهتًا مماًل. فهناك 
م�ضكلة ما، ولكن ال ي�ضتطيع اأن يحل ما ي�ضبب هذا االنزعاج. 
وهو يت�ضاءل: التغيري ال�ضغري اأم التحويل كرئي�ص �ضيعيد يل 

طاقتي؟
- هو يحب عمله، ولكنه يتطلب مهارات جديدة. يجب عليه 
اأن يتمكن منها للبقاء يف تلك املهنة. فهو بحاجة اإىل اأن يقرر 
هل يريد اأن يكت�ضب تلك املهارات اأم من االأف�ضل تغيري عمله؟

- هو ي�ضتمتع بعمله ولكن عالقته برئي�ضه �ضيئة؛ اأو اإنه غري 
املوؤ�ض�ضة  لثقافة  اأو  العمل  يف  زمالئه  ومع  وحدته  مع  مرتاح 
اأو  انطوائيًا،  يكون  اأن  اإىل  مييل  قد  )مثاًل:  فيها  يعمل  التي 
قيمة  تعطي  موؤ�ض�ضة  اأو  جمموعة  يف  نف�ضه  ووج��د  خ��ج��واًل، 

للمواجهة واملغامرة(.
وبغ�ص  العمل،  يف  التغيري  داف��ع  من�ضاأ  عن  النظر  بغ�ص 
دور  اإىل  ن�ضعى  اأم  دورن��ا احلايل  مع  املرء  يتالءم  اأن  النظر 
خمتلف دراماتكيًا )على نحو مفاجئ ومثري(، فاإن كل واحد 

منا بحاجة اإىل اأن يفكر يف اأننا )قوى حرة(.
وبعبارة اأخرى، علينا دائمًا اأن نقدر مدى الر�ضا واملغزى 
الذي جنده يف عملنا احلايل، ونقرر ما التغيريات املطلوبة؟ 

هناك  ك���ان  )اإذا 

اإدارة الذات
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على  نعتمد  اأال  فيجب  التغيريات.  تلك  وننفذ  منها(،  اأي 
ال�ضورة  ت�ضكيل  ويعيدوا  التفكري،  بهذا  امل�ضرفني علينا  قيام 
اأن ت�ضمن لنا وظيفة  ناأمل من �ضركاتنا  اأن  لنا، وال ن�ضتطيع 
االإدارة  مفكر  يوافق  به.  نحلم  الذي  العمل  يف  احلياة  مدى 
)ال�ضعي  ي�ضميه  ما  م�ضوؤولية  تويل  علينا  اأنه  هاندي  ت�ضارلز 
وراء املعنى( يف دورنا يف العمل. املغزى اأو املعنى، كما يوؤكد 

املفكر، ين�ضاأ عن ثالثة م�ضادر:
- االجتاه: )وهو ال�ضعور باأننا ندعم ق�ضية م�ضتحقة(.

له  �ضيكون  اأن��ه  نعتقد  ال��ذي  العمل  )وه��و  اال�ضتمرارية:   -
م�ضتقبل بعد مدة طويلة من توقفنا عن اخلدمة يف ذلك الدور(.

- ال�ضلة: )وهو امل�ضاركة يف املجتمع الذي ن�ضتطيع اأن جند 
اأنف�ضنا فيه، ون�ضاعد على بنائه.

العمل ذو املغزى يوؤمن لنا الر�ضا على جبهات عديدة منها:
- املالية: حيث يقوم بنفقتك على نحٍو كاف.

- العقلية: فهو يدفعك وي�ضع اأمامك التحدي.
- العاطفية: ومينحك �ضعورًا باالنتماء واملعنى يف احلياة.

- العملية: وقد يلبي احلاجات العملية، مثل اتخاذ مو�ضع 
املجتمع  خدمات  من  وال��ق��رب  معينة،  جغرافية  منطقة  يف 

املرغوب. وهكذا.
ي�ضيف هاندي اأن ال�ضعي من اأجل املغزى يف العمل يتطلب 

تعلمًا م�ضتمرًا.
يقول:  حيث  دراك���ر،  بيرت  االإدارة  خبري  ه��ذا  م��ع  ويتفق 
الذي  وبالدور  يجيدون،  اأن مي�ضكوا متامًا مبا  املديرين  على 
يقومون به يف موؤ�ض�ضتهم. اإ�ضافة اإىل ذلك، يجب اأن يقّوموا 
مب�ضوؤوليات  لال�ضطالع  تعلمه  اإىل  �ضيحتاجون  ما  ا�ضتمرار 
جديدة. ميكن اأن تن�ضاأ اأوال تن�ضاأ يف حميط عملهم احلايل. 
اأن  �ضركتنا  م�ضوؤولية  ولي�ضت  م�ضوؤوليتنا  اإنها  اأخرى،  بعبارة 
ندير ونبني على راأ�ضمالنا الفكري، باال�ضافة اإىل التكيف مع 

حتديات جديدة يف �ضناعتنا.
الإجناز هذه امل�ضوؤوليات نحتاج اإىل مقدرة على تقومي متاأن 
املراحل  على  اأب�ضارنا  نبقي  اأن  يف  ورغبة  لذواتنا  و�ضادق 
املمكنة االآتية يف م�ضرية عملنا. ونحتاج اأي�ضًا اإىل قابلية تعلم 

مفاهيم جديدة ومهارات.
حياتنا  حت�ضني  على  ي�ضاعدنا  امل�ضتمر  التعلم  ه��ذا  مثل 

العملية احلالية اأو اإيجاد اأف�ضل منها.
وهذا يفيد اأي�ضًا ال�ضركات التي ت�ضتخدمنا. تتكون اأف�ضل 
العميق  الر�ضا  ي�ضتمدون  ون�ضاء،  رج��ال  من  العاملة  القوى 
وال�ضعور بالتحدي واالإجناز واملعنى من عملهم. فكر يف ذلك:

اأف�ضل  اإعطائه  يف  �ضعوبة  فلديك  بعملك،  ت�ضتمتع  مل  اإذا 

النا�ص  يتذوق  عندما  ذل��ك،  من  النقي�ص  وعلى  عندك.  ما 
امل��دي��رون  قيمة.  نتائج  �ضركاتهم  يعطون  فهم  اأعمالهم، 

واملوظفون الذين يحبون عملهم:
- يكر�ضون مقدارًا من الطاقة لعملهم.

- مي�ضون مياًل اإ�ضافيًا مهما كانت تلك االإ�ضافة جمهدة.
- يتقبلون م�ضوؤوليات وحتديات جديدة بكل حما�ضة.

- يكر�ضون اأنف�ضهم ملوؤ�ض�ضتهم واأهدافها.
- يفتخرون كثريًا باإجنازهم العمل.

- ي�ضعرون باإح�ضا�ص املجتمع ال�ضغري �ضمن موؤ�ض�ضتهم.
العمل  ع��ل��ى حت��دي��د  االإن�����ض��ان  ق���درة  اأن  ال��وا���ض��ح  م��ن 
نوعية  يف  كبريًا  ت��اأث��ريًا  يحدث  عليه  واحل�ضول  ال�ضحيح 

حياتك وجناح �ضركتك.
لهذا، كيف ميكنه كمدير اأن يقوم بعمله، ويقوم بالتغيريات 

الالزمة مع تذكر هذه الوقائع؟
خارج  االإن�ضان  يكون  حتى  االنتظار  عدم  اخل��رباء  يقرتح 
لنبداأ  قدميًا(،  ما  بطريقة  اأ�ضبح  عمل  يف  تعي�ضًا  )اأو  العمل 

بالتخطيط لتحركات العمل امل�ضتقبلي.
التي  العمل  اأنواع  بالتفكري يف  االآن  يبداأ  اأن  االإن�ضان  فعلى 
وت�ضتحق  تاأتي  قد  التي  والتغيريات  له،  تلبية  االأك��رث  يجدها 

اهتمامه وت�ضب يف امل�ضلحة العامة.
فقد اتفق اخلرباء على اأنه �ضواء قرر املرء اإعادة �ضياغة 
دوره احلايل اأم تغيري م�ضارات العمل ال يت�ضدى لذلك العمل 

وحيدًا، الأنه يلزمه ال�ضجاعة وال�ضرب والوقت.
يتابع  اأْن  عليه  التغيري،  تنفيذ  ثم  بالتخطيط  يبداأ  عندما 

�ضقل مهارته يف االت�ضال وبناء العالقات.
يعملون  االآخ��ري��ن  من  والدعم  النا�ضحني  اإىل  و�ضيحتاج 
فهمًا  و�ضيحتاج  اأعماله،  واإدارة  لتهيئة  وذلك  اأي�ضًا،  بن�ضاط 
�ضاماًل ل�ضيا�ضات املوؤ�ض�ضة التي يعمل فيها، وكيفية التاأثري يف 

االأ�ضخا�ص، واملهن التي ينتهون اإليها.
للتوجه نحو جوانب  الوا�ضح تقدمي ن�ضائح قيمة  اإذن من 

رئي�ضة يف اإدارة االأعمال فنقول:
العامل  نفّهم  واأن  اجليد  بال�ضكل  العمل  نفهم  اأن  اأواًل: 

اجلديد للعمل.
ثانيًا: البحث والتنقيب عن هويات )ذاتيات( مهنية جديدة.

العمل مع  الدور احلايل يف  واالن�ضجام من  التناغم  ثالثًا: 
امل�ضوؤول ف�ضاًل عن الزمالء يف العمل.

يف  العامة  العالقات  وب��ن��اء  االت�ضال  يف  التو�ّضع  راب��ع��ًا: 
املعينة  االأه���داف  اإىل  وال��و���ض��ول  االأع��م��ال  لتطوير  العمل، 

بال�ضكل ال�ضريع.
بقلم: معتز الجزائري
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مبداأ  تو�ضيف  على  االإن�ضاين  الفكر  يف  اإجماع  �ضبه  ثمة 
من  وح��اج��ة  الفكر،  ه��ذا  ل���وازم  م��ن  الزم��ة  ب��اأن��ه  )التقية( 

احلاجات التي تعد اإحدى ركائز الوجود الب�ضري.
هذا  عن  يخرج  مل   - اأحواله  بجميع   - االإ�ضالمي  والفكر 

التوافق الذي ي�ضكل اأحد اأعمدة الفكر االإن�ضاين.
اأن يكون - وب�ضبب من ظروفه اخلا�ضة - االأكرث  بل يكاد 
احتفاًء لهذا املبداأ - واالأ�ضد احت�ضانًا له - اإىل درجة اقرتب 
الدار�ضني  من  الكثري  اأنظار  ا�ضرتعت  ظاهرة  يكون  اأن  فيها 
والباحثني من تخ�ض�ضات خمتلفة وبتوجيهات وروؤى متباينة، 
بحيث تعددت املداخل، فت�ضابه اأو اختلف تف�ضري هذه الظاهرة 

بني الدار�ضني تبعًا لذلك.
ولعل هذا االختالف يف تف�ضري وحتليل، ومن ثّم تقييم مبداأ 
)التقية( يف فكرنا االإ�ضالمي، يثبت لنا مبا ال يقبل ال�ضك باأّن 
هذا املبداأ هو م�ضاألة عقالئية قابلة لتعدد االآراء، والختالف 
والفرق  املذاهب  خمتلف  من  ومنكريها  مثبتيها  بني  التاأويل 

االإ�ضالمية.
فاإّن الدواعي يف التقية عند مفكري امل�ضلمني تكمن يف عدة 

اأمور منها:
١. اإن التقية قبل اأن تكون رخ�ضة اأو وظيفة �ضرعية، بدليل 
عليهم  البيت  اأهل  واأحاديث  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  الكتاب 
يف  اإن�ضان  كل  يلم�ضها  فطرية،  طبيعية  حالة  هي  ال�ضالم، 
ما  اإذا   - ت�ضميتها  عن  النظر  بغ�ص   - بها  وي�ضتعني  حياته، 
دهمه خطر اأو وقع حتت وطاأة اإكراه اأو ا�ضطرار اأو تعذيب ال 

يطاق، يهدد حياته اأو ماله اأو حياة اآخرين.
٢. تخّوف العلماء اأوائل الدولة العبا�ضية من رواية احلديث 
عن االإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�ضالم حتى اأواخر الدولة 
العبا�ضية، وما اأفرز ذلك من ظهور التقية، على اأن ما جرى 
اأو مرتني - هو  اأبي احلديد املعتزيل ومناظريه - مرة  البن 
اأنه قد  يجري كل يوم مرات، ولو راجع االإن�ضان نف�ضه لوجد 
اأكرث  وم��ا  غ��ريه،  يف  اأدرك���ه  اأو  حياته،  يف  املوقف  ه��ذا  طبق 

الكالم الذي تغري جمراه التقية اأو حتوله اإىل هم�ص فجاأة.
 - الوا�ضع  مبفهومها   - االإن�ضاين  الفكر  يف  التقية  اإّن   .٣
لي�ص فقط عند امل�ضلمني بل هو يف االأدب العاملي الذي جنح 
ليتحف  الت�ضخي�ص  خالل  من  واالإ�ضارة  بالرمز  التعبري  اإىل 
املكتبة االأدبية بروائع من اأمثال كليله ودمنه، ور�ضائل اإخوان 
ال�ضفا، وق�ض�ص ال�ضوفيني، واألف ليلة وليلة، وكتب الِنَحل، 
وكذلك اآثار الكتب الغربية اأمثال: يوتوبيا لتوما�ص مور، وقد 
ت�ضبب ذلك الكتاب باإعدامه، ور�ضائل فار�ضية ملونت�ضكيو، ثم 
اأ�ضاطري الفونتني، التي ت�ضبه كليله ودمنه، وخرافات اي�ضوب، 
حل�ضن  ال�ضيعية  االإ�ضالمية  املعارف  الكثري.)دائرة  وغريها 

االأمني:٢٠/١٠(
التقية  والتنقيب حول مو�ضوع  البحث  اإىل  يدفعنا  ٤. مما 
هو الوفاء لالإ�ضالم من خالل ك�ضف جملة من احلقائق التي 
طاملا وقع ال�ضيعة حتت طائلة االتهام وما زالوا با�ضتخدامهم 
- التقية - بقدر ما كانت و�ضيلة للخال�ص من حبائل االأخطار 

املحدقة.
يف  بتقدميه  التقية  مو�ضوع  تاأ�ضيل  اإىل  احلاجة  نرى  لذا 

بحث علمي يتناول خمتلف جوانب هذا املبداأ.

ــة عــنــد  ــي ــق ــت ال
مفكري امل�شلمني
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اأّما اختيار هذا املو�ضوع يدفعنا اإىل اأمور عّدة.
اإّن اجلامعات واملعاهد االإ�ضالمية ككلية الفقه وغريها التي 
طاملا امتازت باقتفاء حممد �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم واأهل 
والفكرية  القراآنية  البحوث  من  الكثري  تتبنى  الطيبني  بيته 
املتمثل  االأ�ضيل،  االإ�ضالمي  الفكر  اإحياء  بهدف  والعلمية، 

مبذهب اأهل البيت عليهم ال�ضالم.
وامللحوظ هنا اأن مو�ضوعة البحث كانت وما زالت تثار يف 
احلوا�ضر العلمية ومن منابر �ضّتى حول التقية وحول من يعمل 
بها، فالبع�ص يعدها منفعة يف الدين واالآخر يعدها منق�ضة 
الفطرة  تقت�ضيها  والثالث يعدها �ضرورة  الفكر وهزمية،  يف 
باآرائه  املفهوم  هذا  ن�ضتعر�ص  اأن  توجب  هنا  ومن  الب�ضرية، 
املختلفة لتمحي�ص احلق من هذه االآراء دفاعًا عن احلقيقة.

مقدمة  على  ي��ت��وزع  اأن  البحث  متطلبات  اقت�ضت  وق��د 
اأيديكم،  بني  التي  فهي  املقدمة  اأما  وخامتة.  ف�ضول  وثالثة 
واأما الف�ضل االأول فقد توزع على مباحث، تناول الباحث يف 
املبحث االأول منها معنى التقية يف اللغة ويف اال�ضطالح عند 
املبحث  يف  وتناول  مذاهبهم،  اختالف  على  الفقهاء  جمهور 
يف  بها  تلب�ضها  من  الرغم  على  التقية  تنايف  مفاهيم  الثاين 
وامل��داراة،  واملداهنة،  النفاق،  هي:  املفاهيم  وهذه  الظاهر 

والتورية.
امل��ذاه��ب  التقية ع��ن��د  ال��ث��ال��ث: ح���دود  امل��ب��ح��ث  وت��ن��اول 
االإ�ضالمية، اأما املبحث الرابع من هذا الف�ضل فقد بحث يف 
تاريخ التقية، يف حني ف�ضل املبحث اخلام�ص منه يف اأق�ضام 

التقية، وانربى فيه لبيان املوارد التي حترم فيها التقية.
االإث��ب��ات  حم���وري  �ضمن  التقية  ال��ث��اين  الف�ضل  وناق�ص 
والنفي، فكان عنوانه: )التقية بني االإثبات والنفي( واقت�ضى 
اأدل��ة  هما:  مبحثني  على  الف�ضل  ه��ذا  تق�ضيم  العنوان  ه��ذا 

االإثبات، واأدلة النفي.
اإىل  الرجوع  االإث��ب��ات،  اأدل��ة  يف  وهو  االأول  املبحث  وتناول 
القراآن الكرمي واختيار �ضت اآيات حملها املف�ضرون على اإثبات 
التقية، ثم اختار الباحث من القراآن الكرمي موا�ضع خمتلفة 
�ضوى االآيات ال�ضت - الإثبات التقية يف زمن اآدم عليه ال�ضالم 
ويف زمن اإبراهيم اخلليل عليه ال�ضالم، والتقية عند نبي اهلل 
يو�ضف عليه ال�ضالم، وعند اآ�ضيه بنت مزاحم، ثم تناول هذا 
املبحث اإثبات التقية يف ال�ضنة النبوية ال�ضريفة باختيار اأربعة 
بدليل  التقية  باإثبات  املبحث  هذا  واختتم  اإثباتيه،  �ضواهد 

العقل من جانبني هما: دفع ال�ضرر وجلب املنفعة.

النافني  وا�ضتناد  التقية  نفي  اأدل��ة  الثاين  املبحث  وتناول 
الثالث فكان  الف�ضل  اأما  النقلي  والدليل  العقلي  الدليل  على 
فقد  الفقهية  فاأما  وكالمية،  واأ�ضولية  فقهية  ملباحث  عر�ضًا 
كان للتقية احل�ضة الكربى يف كل من العبادات واملعامالت، 
مبا فيها من عقود واإيقاعات واأحكام، فقد جوزتها املذاهب 
االإ�ضالمية كافة يف اأغلب عباداتها، ونقلنا هنا ناذج ب�ضيطة 
الأ�ضياء كثرية، ا�ضتثناها ال�ضرع وجوزتها التقية، كامل�ضح على 
خلف  وال�ضالة  واخل��وف،  االإي��ذاء  حالة  يف  والعمامة  اخلف 
اإمام فا�ضق اإذا ا�ضطر االإن�ضان اإىل ذلك حتت وطاأة اخلوف 
وللمذاهب  وغ��ريه��ا،  دينه  على  املحافظة  اأو  اال�ضتكراه  اأو 

تف�ضيالت �ضتى يف هذا املجال اأوردنا جزءًا منها.
اأما يف العقود، فقد ا�ضتثنت املذاهُب الكثرَي مما جاء، اإذا 
اأُجرب االإن�ضان على بيع داره اأو مزرعته اأو اإعطاء وكالة اأو هبة 
اأو غريها الكثري اإذا كان حتت �ضغط االإكراه اأو التهديد واأما 
الرفع  حديث  على  الكالم  اقت�ضر  فقد  االأ�ضويل  املبحث  يف 
االإك��راه  بني  وال��ف��ارق  فيه،  االإك���راه  وا�ضتخدام  امل�ضهور-   -

وال�ضرورة، فقد كان يقع يف النقاط االآتية:
االإكراه، حقيقتُه، تعريفُه، اأدلة حكم االإكراه، ثم بعد ذلك 
تعر�ضنا لالإجابة عن ال�ضوؤال االآتي: اأيعد املرفوع اأمرًا تكوينيًا 
الذي  امل�ضهور-  الرفع-  حديث  تناوله  هذا  كل  ت�ضريعيًا؟  اأم 

بحثه اأهل العامة وال�ضيعة.
، ت�ضمن احلديث  وقد ختمت الف�ضل الثالث مببحٍث كالميٍّ
القراآن  يف  جاء  الذي  اجلدل  ا�ضتخدام  وكيفية  التوحيد  عن 

الكرمي، وحماجة االأنبياء الأقوامهم الإثبات التقية.
ثم النبوة - اأمار�ص النبي التقية اأم ال؟ وكان لهذا جوابان 
تعر�ضت يف االإجابة عليهما، من خالل �ضري خطوات البحث 

يف مبحث النبوة.
اأما االإمامة فقد كان اجلدل ب�ضاأنها من اأهم ما مييز الفكر 
االإ�ضالمي. اإذ ذكر ال�ضهر�ضتاين اأّن »اأعظم خالف بني االأمة 
خالف االإمامة، اإذ ما �ضل �ضيف يف االإ�ضالم على قاعدة دينية 

مثل ما �ضل على االإمامة«.)امللل والنحل:7٤(
فقد تناولها البحث مبقدار حمل ال�ضاهد بخ�ضو�ص التقية، 
وهي: ملاذا التقية يف االإمامة؟ وما وجوه احلاجة اإىل التقية يف 

االإمامة؟ وهل هي م�ضتمرة اإىل اليوم، وملاذا؟
عليه،  اهلل  اأع��ان��ه  مبا  االأ�ضئلة  ه��ذه  عن  الباحث  واأج���اب 

ليختم بحثه بخامتة ذكر فيها اأهم نتائج هذا البحث.

بقلم: كاظم حسن الفتالوي
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكرتوين التايل:

info@imamhussain-lib.org

الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 


