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)١ ( 

ومنزلته ) ×(أحاديث كثيرة في فضل أمير المؤمنين ) ’(للنبي 
٢(وخصاله الكريمة، وفـي وجـوب اتباعـه واألخـذ منـه ، ومـن تلـك )

التوجيهات النبوية الشريفة: أّنه إذا افترقت األمة واختلفت وتعّددت فيها 
االصطفافات والتخندقات والتيارات واالتجاهات فكونـوا فـي الصـف 

بال نقاش وال تأّمل، وال تبحثوا عـن ) ×(بن أبي طالب الذي فيه علي 
دليـل علـى ) ×(الدليل والحجة فإّن نفس وجود علي بن أبي طالب 

) ’(كونك في الموضع الصحيح الذي فيه رضا اهللا تعـالى ورسـوله 

                                                    
١ األحد يوم ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة لحديث تقرير) ١( ١ رجب ١ ٤٣٥ 

١ المصادف ١/٥/٢  حرم إلى األقدام على مشيًا انطالقهم قبل الرسالة خدر مواكب مع ٠١٤
 وزيـارة السـالم) (عليهـا زينـب العقيلة وفاة ذكرى إلحياء السالم) (عليه الحسين اإلمام

  رجب. من النصف
 بإشـراف مجلـدات عشر في السالم) (عليه طالب أبي بن علي اإلمام موسوعة راجع) ٢(

 الريشهري. الشيخ
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٣( (علٌي  مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار)): ’(لقوله  ( ،
 شيء فكونوا مع علي بن أبي طالب) قال: (اذا اختلفتم في) ’(وعنه 

)٤ (.  
مخاطبًا عمار بن ياسر (يا عمار تقتلك الفئـة الباغيـة، ) ’(وقال 

وانت إذ ذاك مع الحق والحق معك، يا عمار بن ياسر: إن رأيَت عليًا قد 
، فإّنـه لـن )×(سلك واديًا وسلك الناس واديًا غيره فاسلك مع علي 

٥( يدليك في ردى ولن يخرج من هدى). (  
قال: (يابن عباس: سوف يأخذ الناس يمينـًا وشـماًال، ) ’(وعنه 

فإذا كان كذلك فاتبع عليًا وحزبه فإّنه مع الحق والحّق معه، وال يفترقان 
٦( حتى يردا علّي الحوض) (.  

يحذر األمة من اتباع الوسـائل غيـر الدقيقـة لمعرفـة ) ’(فالنبي 
التـي صـنعت لهـا هالـة الحق كاالنخداع بالعنـاوين الكبيـرة والرمـوز 

اجتماعية كما حصل في معركة الجمل حين انخدع كثيرون بفالٍن وفالٍن 
، وجاء تعليق أميـر المـؤمنين )’(وفالنة بحجة قربهم من رسول اهللا 

إليقاظ هؤالء الغافلين حيـث قـال لـه أحـدهم: (أترانـي أظـن ) ×(
                                                    

١ المختارة: الفصول) ٣( ٩ ،٣٥ ٧.  
٢/٣ شهراشوب: البن المناقب) ٤( ٠.  
١ بغداد: تاريخ) ٥( ٣/١ ٧ الرقم ٨٧ ١٦٥. 

١ األثر: كفاية) ٦( ٨. 
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(يا حارث انك نظرت ): ×(أصحاب الجمل كانوا على ضاللة) فقال 
تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إّنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم 

٧( تعرف الباطل فتعرف من أتاه). (  
كان أبان بن تغلب مـن اجـّالء أصـحاب األئمـة السـجاد والبـاقر 
والصادق (صلوات اهللا عليهم أجمعـين) وكـان األئمـة يعطونـه مكانـة 

لـس فـي مسـجد يقول له: (يا أبان اج) ×(خاصة، كان اإلمام الباقر 
٨( المدينة وافت الناس، فإّني أحّب أن ُيرى في شـيعتي مثلـك) ، روى )

بعضهم قال: (كّنا في مجلس أبان بن تغلب فجاءه شاب فقـال: يـا أبـا 
) ’(من أصحاب النبي ) ×(سعيد كم شهَد مع علي بن أبي طالب 

بمن تبعه من ) ×(قال: فقال له أبان: كأنك تريد أن تعرف فضل علي 
قال: فقال الرجل: هـو ذاك، فقـال: واهللا مـا ) ’(رسول اهللا  أصحاب

٩( عرفنا فضلهم إّال باتباعهم عليًا) فنبهه إلى هذا المقياس المقلوب فـي  )
معرفة الحق ولم يكن مراد السائل لينطلي على مثل أبان فإّن الحق حـق 

  وال يضره قلة أتباعه، أو كثرة خصومه وعناوينهم االجتماعية.
ن الناس يجعل بعض االعتبارات مقياسًا لكون الحق معه وقسم آخر م

كجريان األمور على ما يريد (َوِمَن النَّاِس َمن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف َفـِإْن 
                                                    

٢رقم: الكلمات قصار البالغة: نهج) ٧( ٦٢. 

١ النجاشي: رجال) ٨( ٠. 

١/١ الحديث: رجال معجم) ٩( ٣ ٣. 
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َر الـدُّْنَيا  َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلـى َوْجِهـِه َخسـِ
) أو يجعل االنتصار في المعركة دلـيًال علـى كونـه ١١/َواْلآِخَرَة) (الحج

محّقًا فإذا خسر الجولة شّكك وترّدد وتمّرد وكان بعض من ُيقاتـل مـع 
في صفين على هذا النحو، فكان عمار بـن ياسـر ) ×(أمير المؤمنين 

وأهـل ) ’(يقاتل وهو يقول: (قاتلت تحت هذه الراية مع رسول اهللا 
رابعة، واهللا لو ضربونا حتى يبلغ بنا السـعفات ) ثالثًا، وهذه ال^بيته (

لعلمنا أّنا مع الحق وأنهـم علـى  -في جنوب الجزيرة العربية–من هجر 
١( الباطل) ٠ (.  

فهذا نموذج للراسخين في إيمـانهم والـواثقين بقيـادتهم الـذين ال 
) ×(تزلزلهم األراجيف واالرهاصات وقد أثنى عليهم أمير المـؤمنين 

صفين فيقف على المنبر ويقبض على شيبته الكريمة  بعد استشهادهم في
وهو يبكي ويقول (أين اخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ 
أين عمار أين ابن التيهان وأيـن ذو الشـهادتين، وأيـن نظـراؤهم مـن 
اخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وابرد برؤوسهم إلى الفجرة، أوِّه على 

لقرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة اخواني الذين تلوا ا
١( وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه) ١ (.  

                                                    
)١  أسـياف، بخمسة وسلم) وآله عليه اهللا (صلى النبي بعث في الخمسة، باب الخصال:) ٠
١ح ٨. 

)١ ١ خطبة البالغة: نهج) ١ ٨ ٢. 
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وهو الكون في صف علي بن أبـي  –وهذا المقياس الصحيح للحق 
ــب  ــقاقات  -)×(طال ــددت االنش ــان إذا تع ــل زم ــي ك ــاري ف ج

مخلصًا وطالبًا للحقيقـة واالصطفافات والمواقف والجهات فإنه إذا كان 
فإّن اهللا تعالى سيبصره بالصف الذي يكون فيـه علـي بـن أبـي طالـب 

 (من كان مقصده الحق أدركه ولو كان كثير اللبس)) ×(، قال )×(

)١ ٢ (.  
ف قال أبان وهو يعّرف اتباع الحق في كل جيل الذين يقفون في الص

ا الشـيعة؟ (يا أبا الـبالد: تـدري مـ) ×(الذي فيه علي بن أبي طالب 
 أخذوا بقول علي) ’(الشيعة الذين اذا اختلف الناس عن رسول اهللا 

أخـذوا بقـول جعفـر بـن ) ×(، وإذا اختلف الناس عن علي )×(
  محمد).

وفي هذا جواب على من يريد أن يخلط األوراق ويلبس على الناس 
ويقول ال فرق بين السنة والشيعة فكالهما ينتهي سند أحاديثه إلى رسول 

، والجواب أّن الفرق في أن تعرف عّمن تأخـذ اذا اختلـف )’( اهللا
أخـذوا بقـول أميـر ) ’(الناس، فإذا اختلف الناس بعد رسـول اهللا 

أخـذوا بقـول ) ×(وإذا اختلف الناس بعد الحسـين ) ×(المؤمنين 
أخـذوا بقـول الصـادق ) ×(واذا اختلفوا بعد البـاقر ) ×(السجاد 

                                                    
)١ ٩الحكم/ غرر) ٢ ٠٢٤ 
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التي انشقت في كل مفترقات الزمـان  وبذلك ُتعزل الفرق الكثيرة) ×(
  ومراحل التأريخ.

فلنطبق هذا الشعار (كن في الصف الذي فيه علي بـن أبـي طالـب 
في كل حياتنا ونجعله البوصلة التي تحـدد مسـاراتنا، وسـوف )) ×(

لشـهيد ايهدينا اهللا تعالى إلى الموقف الصحيح، مثًال عندما أقـام السـيد 
حق الجمعة وافترق الناس، منهم من الت الصدر الثاني (قدس سره) صالة

 به وشهد هذه الشعيرة المباركة واستضاء بنورها، ومـنهم مـن عارضـها
ردد وخذل عنها ووصفها بما يشينها كالفتنة والبدعة وحينئذ يسـأل المتـ

 موجودًا فأين يكون صّفه ألكـون فيـه؟) ×(نفسه: أترى لو كان علٌي 
 يمكـن أن يكـون فـي صـفّ  وستجد الجواب حاضرًا بال تردد أنه ال

فـي  المعادين إلقامة هذه الفريضة المباركة التي وردت مئات الروايات
  فضلها ووجوب اقامتها والحضور فيها وبركاتها على الدين واألمة.

وأنقل لكم هذه الحادثة، فعندما أقام السيد الشـهيد الصـدر (قـدس 
ن أحـدها مـن سره) صالة الجمعة وعّين المساجد التي ُتقام فيهـا، كـا

المساجد المهمة التي فيها حضور الفت كّمًا وكيفًا وفي منطقة حّساسـة 
من محافظة مهمة، يروي إمام المسجد الراتـب وهـو مـن أسـرة دينيـة 
معروفة ويتبع المرجعية األخرى، أّن سلطات األمن علمت بالقرار فأبلغته 

الشـهيد  رفضها إلقامة الجمعة في هذا المكان، فوّسطني إلقنـاع السـيد
(قدس سره) بتغيير المكان ولم ينجح، وفي صباح يوم الجمعة طلب منه 
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مدير األمن الحضور في المسجد إلعطـاء شـرعية لتصـرفاتهم وحضـر 
المــدير وضــباطه وجالوزتــه، وكــان الشــباب الرســاليون والمؤمنــون 
المضحون يتقاطرون على المسـجد وبأيـديهم المصـاحف وسـجادات 

ن القرآن انتظارًا لوقت الصالة، ويزداد العدد كل الصالة ليفرشوها ويتلو
ما مضى الوقت ومدير األمن يتصل بالقيادة ويبلغها بالحاجة الـى مزيـد 
من قوات األمن ألن الموقف سيخرج عن السيطرة وهكذا مر الوقت على 
هذا اإلمام وهو يحدث نفسه: يا لسوء عاقبتي بعد العمر الطويل في إمامة 

العمل الديني أقف في صف الـذئاب المفترسـة مـن الصالة والخطابة و
أزالم صدام في مواجهة هذه الجموع المؤمنة الصالحة، وقـد رحـم اهللا 
تعالى تأنيب ضميره بهذا المقدار وانفّض الجمعان بال مواجهـة وُنقلـت 
الصالة إلى موضع آخر، ومحل الشاهد أنه ليس صعبًا أن تعرف الصـف 

  لتكون فيه. )×(الذي فيه علي بن أبي طالب 
والشاهد اآلخر عندما ُقّدم القانون الجعفري إلى الحكومـة لمناقشـته 
وعرضه على البرلمان، حصل اصطفافان، فريق يسعى إلقامة شـريعة اهللا 
تعالى في األرض ويحمي الناس من الوقوع في المحرمات ويدلهم على 
الهدى والصالح، وفريق رفع شعار اجهاض القانون الجعفري ضّم دعـاة 

ألخالقي والمعادين للدين مـدعومين مـن قبـل قـوى الكفـر االنحالل ا
العالمي وهذا ليس غريبًا والمواجهة معهم طبيعية، لكن الغريب أن يكون 
بعض من يسّمى بمراجع دين ومعّممين ينتمون إلى الحوزة العلمية هـم 
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أّول من أوقد نار االعتراض وأّججها وشجع اولئك على رفع أصـواتهم 
الء أن يراجعوا أنفسهم ويمتحنوها بأّن علي بن أبي باالعتراض، فعلى هؤ

في أّي صف؟ أليس في صف قانون ولده جعفر الصـادق ) ×(طالب 
غيـر رسـالة اهللا تعـالى ) ×(الذين هو قانونه وهل رسالة علي ) ×(

(َأْن َأِقيُمـوا الـدِّيَن َوَلـا َتَتَفرَُّقـوا ِفيـِه) ) ’(ورسالة النبـي الكـريم 
يَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َوآَتُوا الزََّكـاَة ) (الَِّذ١٣(الشورى/

  ).٤١َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر) (الحج/
نساء وهكذا تستمر المواقف التي تختلف فيها األمة، فعندما وّجهت ال

دة لمـدن البعيـالمؤمنات العفيفات بأن ال يخرجن لزيارة األربعين مـن ا
 القفاركالبصرة والناصرية والعمارة إلى كربالء مشيًا ويقطعن الصحارى و

ويقضين أيامًا بال ترتيب لألوضاع التي تـؤمن مسـيرتهن ويحصـل مـا 
تزمـت يحصل مما ال يرضى به اهللا ورسوله وأّيدها الواعون الغيورون وال

منين صدور المـؤبها غالب النساء ألن التوجيه عّبر عّما كان يتلجلج في 
ا ة، وهنـإّال أنهم يتخوفون من اعالنه التهامهم بمعادات الشعائر الحسيني

تسقيط رفع المتاجرون بالدين عقيرتهم ضد هذا التوجيه ومارسوا أنواع ال
س م الناوالتشويه واالفتراء وخلط األمور إلثارة الجهلة والبسطاء من عوا

عن عزيمتهم مستخدمين وتحريضهم على لعن من يريد االصالح لثنيهم 
  هذا االرهاب الفكري واالجتماعي.

لـو ) ×(وهنا يأتي دور البوصلة لتوجه المسار الصحيح، فإّن عليًا 
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كان موجودًا فإنه ال يرسل ابنته العقيلة زينب لتسير وحدها في الصحراء 
ال يعرف عند من تبيت وماذا يجري لها بل إّن هؤالء المعترضين أنفسهم 

كان إذا أرادت العقيلة زينب زيارة جـدها رسـول اهللا ) ×(يروون أنه 
خرج أبوها أمامها وأخواها الحسنان حولها ) ÷(وأمها الزهراء ) ’(

مالصق للمسـجد وال يقطعـون مسـافة) وأطفـأ قناديـل ) ×((وبيته 
المسجد وأخرج من فيه لئّال يرى أحٌد شخصها، فلماذا يقف هؤالء فـي 

  ).×(غير صف أمير المؤمنين 
  فريقان:) ×(من لم يكن في صف علي بن أبي طالب  إن

أولهما: الواقف على الحياد بمسـافة واحـدة مـن الحـق والباطـل، 
متظاهرًا باالحتياط والتقّدس والحذر من الوقوع في الفتنة (َوِمـْنُهم مَّـن 

لـذين لـم ) كا٤٩َيُقوُل اْئَذن لِّي َوَال َتْفِتنِّي َأَال ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوْا) (التوبة/
ألغراض شتى مثل سعد بـن أبـي وقـاص ) ×(يبايعوا أمير المؤمنين 

ان بـن ثابـت  وأسامة بن زيد وعبد اهللا بن عمر وسعيد بن مالك وحسـّ
(إن سعيدًا وعبد اهللا بن عمر لـم ): ×(وهؤالء قال فيهم أمير المؤمنين 
١( ينصرا الحق ولم يخذال الباطل) ٣ (.  

طان بأنهم يحسنون صنعا، حينما فقد سولت لهم أنفسهم وغّرهم الشي
يقفون محايدين بين الحق والباطـل لكـنهم ارتكبـوا كبيـرتين وتركـوا 

                                                    
)١ ٢ رقم الكلمات قصار البالغة/ هجن )٣ ٦٢. 
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  فريضتين عظيمتين: نصرة الحق ومواجهة الباطل، فنصروا الباطل مرتين.
) ×(ثانيهما: الصف الذي يقف في مواجهة علي بـن أبـي طالـب 

م عبـد اهللا بـن وهؤالء طبع اهللا على قلوبهم ومنهم من يفخر بذلك ومنه
الزبير الذي يقول: من مثلي وقد وقفت في الصف بأزاء علـي بـن أبـي 

١( طالب) ٤ هذا وهو يعلم منزلة أمير المؤمنين وقد سمع من أبيـه الزبيـر  )
يقـول: ) ×(وخالته عائشة ما ال يحصى في ذلك لكن اإلمام الصـادق 
١( رأيه)(ما زال الزبير مّنا أهل البيت حتى أدرك فرخه ونهاه عن  ٥ (.  

ؤمنين نسأل اهللا تعالى أن يجعلنا دائمًا في الصف الذي فيه أميـر المـ
(مـن كـان ): ×(ويدلنا عليه بلطفه وحسن توفيقه كما وعدنا ) ×(

  مقصده الحق أدركه ولو كان كثير اللبس).
  
  

    

                                                    
)١ ٤ األنوار: بحار) ٤ ١/١  معاوية انتبه قال:  الحديد، أبي البن البالغة نهج شرح عن ٤٣

 يـا يداعبـه: اهللا عبـد له فقال سريره على رجليه تحت جالسًا الزبير بن اهللا عبد فرأى يومًا
 ومـا قـال: بكر، أبا يا بعدنا شجعت لقد فقال: لفعلت. بك أفتك أن شئت لو المؤمنين أمير

 أنـه جرم ال قال: طالب. أبي بن علي أزاء الصف في وقفت وقد شجاعتي من تنكره الذي
 بها. يقتله من يطلب فارغة اليمنى وبقيت يديه بيسرى وأباك قتلك

)١ ١ح الثالثة، أبواب الخصال،) ٥ ٩  السفرجل. في خصال ثالث بيان في ٩
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٤٠٨     
  



)١ ( 

  )٦٩(النساء/
هم في مناسبات المعصومين (سالم اهللا عليهم) ومجالسهم وعند زيارت

ونكّرر  تنتابنا عدة مشاعر منها الشوق إلى رؤيتهم ومصاحبتهم ومرافقتهم،
َن ِذياَط الَّـ* ِصَرالطلب يوميًا في صلواتنا (اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم

واألئمـة ) ’() وعلـى رأسـهم النبـي ٧-٦َأنَعمَت َعَليِهْم ) (الفاتحة/
يتنا ) ونعّبر عن ذلك بما ورد في الزيارة ونكررها (يا ل^المعصومون (

كـون كنا معكم فنفوز فوزًا عظيما)، والمشهور في فهم العبارة تمنـي ال
هم مشـاركتو -في كربالء) ×(يوم اإلمام الحسين ك–معهم في زمانهم 

ي مواقفهم ونصرتهم حتى نفوز ونسعد بذلك باعتبار أن (كان) فعل ماض
  ناقص كما هو معلوم.

                                                    
 المثقفـين مـن كبيـر حشـد مـع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة لحديث تقرير)  ١(

٢ يوم وغيرها والنعمانية والكوت الديوانية من والشباب واألكاديميين ١رجب//٤ ٤٣٥ 
٢ المصادف ٤/٥/٢ ٠١٤.  
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  تفيـدولكن للعبارة فهم آخر بأن تكون (كان) تامة أو الشأنية التي ال
د االقتصار على الزمن الماضي بل تشمل الحاضر والمستقبل مثل مـا ور

) ١٥٨نسـاء/ َحِكيمـًا) (الفي ذكر األسماء الحسنى (َوَكـاَن الّلـُه َعِزيـزًا
عالى متصف بهـذه ت) أي أن اهللا ١٣٤و(َوَكاَن الّلُه َسِميعًا َبِصيرًا) (النساء/

ي عكم) أمالصفات في كل األحوال، فحينما ندعو اهللا تعالى (يا ليتنا كّنا 
  نكون معكم دائمًا.

وهذا الطلب ال يختص بنا نحن الذين ُحرمنا مـن لقـاء المعصـومين 
عليهم) بل يشاركنا فيه حتى الذين فـازوا وسـعدوا بمرافقـة  (سالم اهللا

وآله المعصومين ومصـاحبتهم فـي زمـانهم فيتمنـون أن ) ’(النبي 
تستمر عليهم هذه النعمة في اآلخـرة وال يفترقـون عـنهم (صـلوات اهللا 
عليهم أجمعين) بسبب تباين الدرجات، وقد وردت روايات كثيرة فـي 

وَل ذلك مذكورة في سبب نزول  قوله تعـالى (َوَمـن ُيِطـِع الّلـَه َوالرَّسـُ
َهَداء  دِّيِقيَن َوالشـُّ َفُأْوَلـِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم مِّـَن النَِّبيِّـيَن َوالصـِّ
َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيقًا * َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن الّلـِه َوَكَفـى ِبالّلـِه 

١() فقد روى الفريقان٧٠-٦٩لنساء:َعِليمًا) (ا ’ (جاء رجل إلى النبي  )
                                                    

٣/٩ القرآن: تفسير في البرهان )١( ٢/٥ المنثور: الدر ،٨  االطالع بقرائته: ننصح ومما ٨٨
 الحـوادث علـى كـاالطالع جمـة فوائـد ذلـك ففـي الكريمة اآليات نزول أسباب على

 للمشـاكل الكـريم القـرآن معالجـة وكيفيـة وآلـه) عليه اهللا (صلى النبي وسيرة التاريخية
 كله. ذلك من والعبر الدروس وأخذ واألخالقية واالجتماعية السياسية
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يا رسول اهللا  ِإنََّك َألَحّب ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي َوِإنََّك َألَحّب ِإَليَّ ِمـْن ) فقال : (
ِمْن ِوْلِدي َوِإنِّي َألُكون ِفي الَبْيِت َفَأْذُكَرَك َفَما َأْصِبر َحتَّـى آِتـي َفـَأْنُظُر 

َذَكْرُت َمْوِتي َوَمْوتَك َعَرْفُت َأنََّك ِإَذا َدَخْلَت الَجنََّة ُرِفْعَت َمَع  ِإَلْيَك، َوِإَذا
النَِّبيِّيَن، َوِإنِّي ِإَذا َدَخْلُت الَجنََّة َخِشيُت َأْن ال َأَراَك؟ َفَلْم َيُرّد َعَلْيـِه النَِّبـيُّ 

  ِبَهِذِه اآلَيِة).) ×(َحتَّى َنَزَل ِجْبِريُل ) ’(
فقال : يـا رسـول اهللا ! إنـي ) ’(رجال أتى النبي وفي رواية أن 

أحبك حتى إني أذكرك ، فلوال أني أجئ فأنظر أليك ظننـت أن نفسـي 
تخرج ، وأذكر أني إذا دخلت الجنة صرت دونك في المنزلـة ، فيشـّق 
 ذلك علًى وأحب أن أكون معك في الدرجة ، فلم يرد عليه رسـول اهللا

وَلشيئًا فأنزل اهللا عز وجل ( َو) ’( اه  ) فـدعَمن ُيِطـِع الّلـَه َوالّرسـُ
  فتالها عليه .) ’(رسول اهللا 

بي وتذكر بعض الروايات أن السائل بكى وفي رواية أنه جاء إلى الن
ه مالي أراك محزونًا، وفي رواية أن): ’(محزونًا فسأله النبي ) ’(

  فتى مما يدل على حماسة ووعي وشدة إيمان هذا الشاب.
  فاآلية:

ألطهار القلوب الوالهة المشتاقة إلى رؤية رسول اهللا وآله اتطمئن  -١
(صلوات اهللا عليهم أجمعين) وتبشرهم بإمكان ذلك إذا تحقـق الشـرط 

 وهو العمل بطاعة اهللا تعالى.

تبّين أن النعمة في الجنان ال تكتمـل إال بمرافقـة هـذه الفئـات  -٢
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الى بعد عـدة الكريمة فقد ذكرت هذه النعمة أو قل الثمرة لطاعة اهللا تع
ثمرات في اآليات السابقة (َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوْا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم 

} َوَلَهـَدْيَناُهْم ٦٧} َوِإذًا لَّآَتْيَناُهم مِّن لَُّدنَّـا َأْجرًا َعِظيمًا{٦٦َوَأَشدَّ َتْثِبيتًا{
جـاءت اآليـة محـل البحـث }) (سورة النساء) ثم ٦٨ِصَراطًا مُّْسَتِقيمًا{

فالجنة الحقيقية ليست بالحور العين ولحم الطير واألنهار والقصور وإّنما 
  بهذه المرافقة الكريمة.

اتنا في صلو إّن هذه اآليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما ندعو به يوميًا -٣
َراَط الُم َم * سـَتِقيفنقول عشر مرات يوميًا على األقل (اهِدَنـــــا الصـِّ

على أن طاعة اهللا  ) فإنها تدل٧-٦َط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم) (الفاتحة/ِصَرا
 تعالى واألخذ بما يعظك به تحقق لك الهداية إلـى الصـراط المسـتقيم

من هم الذين أنعـم اهللا  ) وتبين٦٨(َوَلَهَدْيَناُهْم ِصَراطًا مُّْسَتِقيمًا) (النساء/
 احبتهم.عليهم وكيف تتحقق األمنية بمرافقتهم ومص

إنها تجيب عن السؤال الذي توّجه بـه الصـحابة فـي الروايـات  -٤
المتقدمة وتحّل هذه المشكلة وتدل على الوسيلة لتحقيـق هـذه األمنيـة 
العظيمة، والوسيلة هي طاعة اهللا تبارك وتعالى، وقد دّلـت علـى ذلـك 

قال (إنه ال يدرك ما عنـد اهللا ) ’(الروايات الشريفة، عن رسول اهللا 
١( بطاعته)إّال  قال (طاعة اهللا مفتاح كل سداد ) ×(وعن أمير المؤمنين  )

                                                    
١ الشيعة: وسائل )١( ١/١  .٢ح ٨٤
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١( وصالح كل فساد). (  
  والمالحظ في الطاعة بحسب هذه اآلية أمران: 

مضارع أولهما: االستمرارية والدوام والثبات وعالمته استعمال فعل ال
منهجًا في ) ’((ومن يطع) وذلك بأن يتخذ طاعة اهللا تعالى ورسوله 

ه  ورسـولودليًال لسلوكه فال يقّدم وال يؤّخر إال وفق ما يرضي اهللاحياته 
ّلـت فيكون الطابع العام لسلوكه ومواقفه طاعة اهللا تعالى، ولو ز) ’(

د قدمه بسبب الغفلة أو الجهل أو ضعف النفس تذّكر المطلوب منه وعـا
ُهَمإلى خّط الطاعة، قال تعالى: (ِإنَّ الَّـِذيَن اتََّقـوْا ِإَذا  َن مِّـْم َطـاِئٌف سـَّ

  ).٢٠١/الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروْا َفِإَذا ُهم مُّْبِصُروَن) (األعراف
ثانيهما: إطالق لفظ الطاعة فال تخـتص بنمـاذج محـددة منهـا، وإن 

، َقاَل ألسلميذكرت الروايات بعض هذه الطاعات، َعْن َرِبيَعَة ْبِن َكْعٍب  ا
 قال لي: سل.فِتِه ،  ِبَوُضوِئِه َوَحاَج، َفآِتيِه) ’(: ُكْنُت َأِبيُت عند النبي 

لك؟ ذأسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غيُر ) ’(قلُت: يا رسول اهللا 
  قلُت: هو ذاك، قال: فأعّني على نفسك بكثرة السجود.

ذكر الطاعات الواجبـة ثـم ) ’(وفي رواية أخرى عن رسول اهللا 
  (ما لم يعق والديه).) ’(قال 

لطاعات المهمة مـن بـاب المثـال أو بمـا يناسـب إّال أّن ذكر هذه ا

                                                    
٦ الحكم: غرر) ١( ٠١٢.  
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وَلُه)  السائل وإال فإن الشرط المذكور في اآلية (َوَمـن ُيِطـِع اللَّـَه َوَرسـُ
) مطلق، فال تقتصر طاعة اهللا تعالى على العبـادات المعروفـة ٥٢(النور/

كالصالة والصوم والطهارة والخمس ونحو ذلك وإن كانت منها وعلـى 
اعات مهمة وثقيلة الميزان نغفل عنهـا أو نسـتثقلها رأسها، لكن هناك ط

كاإلنصاف من نفسك وإن كان على خـالف هـواك وكالسـعي لقضـاء 
قال ) ’(حوائج الناس وإدخال السرور عليهم وأمثال ذلك، عن النبي 

(ثالث ال تطيقها هذه األمة: المواساة لألخ في ماله، وإنصاف الناس مـن 
١( نفسه وذكر اهللا على كل حال) فإن بهذه األمور قوام الـدين وصـالح  )

قال (نظام الدين خصلتان: إنصافك مـن ) ×(األمة، عن أمير المؤمنين 
٢( نفسك ومواساة اخوانك). أو مثل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )

التي وصفتها األحاديث الشريفة بأنها سـبيل األنبيـاء ومنهـاج الصـلحاء 
  وأسمى الفرائض وأشرفها.

 العفاف للرجل والمرأة والتنزه عن األمور الدنّية، عـن اإلمـام أو مثًال
٣( قال (ما عبد اهللا بشيء أفضـل مـن عّفـة بطـن وفـرج)) ×(الباقر  ( 

وغيرها من الطاعات العظيمة كالتفقه في الدين ونشره بين الناس ورعاية 
  األيتام والمعوزين وتزويج المؤمنين ونحو ذلك.

                                                    
٧ األنوار: بحار) ١( ٥/٢ ١ح ٧ ١. 

٩ الحكم: غرر )٢( ٩٨٣. 

٢/٧ الكافي:) ٣(  .١ح ،٩
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ون ن يبلغـفئات المترافقة وهم األنبياء الـذيوقد بّينت اآلية الشريفة ال
  رساالت ربهم.

اطنـًا والصديقون الذين آمنوا بربهم وأطاعوه وأطاعوا رسله ظاهرًا وب
  وصّدقت أفعالهم أقوالهم.

وا والشهداء الذين حملوا الرسالة اإللهية ودعـوا النـاس إليهـا وسـع
رواحهم لتطبيقها في حياة األمة رغم العنت والمشـقة حتـى ضـّحوا بـأ
 عليهـا واستشهدوا في سبيل اهللا تعالى، وكانوا شهداء على األمة فأقاموا

  الحجة البالغة.
ياتهم والصالحون الذين بذلوا جهدهم في تطبيق التعاليم اإللهية في ح

  وجعلوا الصالح منهاجًا لحياتهم.
) ^فاإلنسان الذي يريد أن يكون مع األنبياء واألئمـة الطـاهرين (

بتوفيق اهللا وألطافه عندما يكون من الصـالحين والعـاملين يستطيع ذلك 
(يا أبا محمـد ): ×(المضّحين، روى أبو بصير قال أبوعبد اهللا الصادق 

وَل َفُأْوَلــِئَك َمـَع  لقد ذكركم اهللا في كتابه فقال (َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرَّسـُ
اِلِحيَن) الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّـيَن َو َهَداء َوالصـَّ دِّيِقيَن َوالشـُّ الصـِّ

في هذا الموضع النبي، ونحن الصديقون ) ’() فرسول اهللا ٦٩(النساء/
١( والشهداء، وأنتم الصالحون، فتسموا بالصالح كما سّماكم اهللا). (  

                                                    
١/٢ العياشي تفسير ) ١( ١ح ٥٦ ٩ ٠. 
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يتم  وذكر هذه المراتب بالتدريج يدل على أن الوصول للمرتبة العليا
نهم بقة فإن لم يكن من الصالحين يسعى ليكـون مـباستيفاء المرتبة السا

 وفق ما عرفناه آنفًا، والصالحون يسـعون ليكونـوا مـن الشـهداء، وهـم
 ُكـلِّ يطلبون سبيل الصديقين الذين يسيرون على هدى األنبياء (َوَفـْوَق

  ).٧٦ِذي ِعْلٍم َعِليٌم) (يوسف/
جات الـدر وينبغي االلتفات إلى أن هذه المعّية ال تعني المساواة في

والمقامات والقرب من اهللا تعالى والتـنعم برضـوانه، بـل كـل حسـب 
د اآليـة الثانيـة أن )، وتؤكـ١٧استحقاقه (َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها) (الرعد/

ه ق عبـادذلك ال ينال إال بفضل من اهللا تعالى وتوفيقه، وهو العالم بحقائ
منـال، ار بأنه ليس سهل الواستحقاقاتهم، واإلشارة إليه بـ (ذلك) لإلشع

  وانه مطلب عظيم يستحق بذل كل الجهد لتحصيله.
ونريد اآلن أن نتقدم خطوة أخرى ونقول أن اإلنسان يمكن أن يحظى 
بهذه الرؤية المباركة هنا في الدنيا قبل اآلخرة بحسب ما يظهر من بعض 
الروايات، فقد روى الكشي في رجاله بسنده عن اسـماعيل بـن سـالم 

عيل بن جميل قاال: بعث إلينا علي بن يقطين فقال: اشتريا راحلتين واسما
حتى توصال ما معكما مـن  -ودفع إلينا أمواًال وكتبًا  -، وتجنبا الطريق 

وال يعلم بكما أحد ، قاال : ) ×(المال والكتب إلى أبي الحسن موسى 
طريـق ، فأتينا الكوفة فاشترينا راحلتين وتزّودنا زادًا ، وخرجنا نتجنب ال

حتى إذا صرنا ببطن الرمة شددنا راحلتنا ، ووضعنا لها العلف ، وقعـدنا 
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١(نأكل ، فبينا نحن كذلك ، إذ راكب قد أقبل ومعه شاكري ، فلما قرب )
، فقمنا إليه وسّلمنا عليـه ، ودفعنـا إليـه ) ×(منَّا فإذا هو أبو الحسن 

اهـا، فقـال : هـذه الكتب وما كان معنا ، فأخرج من كّمه كتبًا فناولنا إّي
جوابات كتبكم، فقلنا : إّن زادنا قد فني، فلو أذنت لنا فدخلنا المدينـة ، 

وتزّودنا زادًا فقال : هاتا ما معكما من الّزاد ، ) ’(فزرنا رسول اللـه 
فأخرجنا الّزاد إليه فقّلبه بيده فقال : هذا يبّلغكمـا إلـى الكوفـة ، وأمـا 

ني صليت معهم الفجر ، وإّني أريـد فقد رأيتماه ، إ) ’(رسول اللـه 
٢( ان أصلي معهم الظهر ، انصرفا في حفظ اللـه) ، ومحل الشاهد تأكيده )

فعـًال وتحقـق مرادهمـا ) ’(لهما بأنهما قد رأيا رسـول اهللا ) ×(
  وأمرهما بالرجوع إلى الكوفة.

، فقد روى الكليني في )×(والشاهد اآلخر من حياة اإلمام الهادي 
الكافي، في بصائر الدرجات بسنده عن صالح بن سعيد قال دخلت على 

فقلت: جعلت فداك، في كل األمور أرادوا إطفاء نورك  ×أبي الحسن 
: ×والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان األشنع خان الصعاليك، فقال 

رت فإذا بروضات (ههنا أنت يا ابن سعيد ؟ ثم أومأ بيده فقال: انظر، فنظ
آنقات، وروضات ناضرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ 
المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور، فحار بصـري والتمـع، وحسـرت 

                                                    
 الخيل. من نوع )١(
١ الحديث: رجال معجم) ٢( ٣/٢  الكشي. رجال عن ٤٩
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١( عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك) (  
ام بل األمر أقرب من ذلك ألّننا نحظى بوجود بقيـة اهللا األعظـم اإلمـ

بين ظهرانينا وإن كّنا ال نعرفه شخصيًا، ونخاطبه في دعاء ) ×(المهدي 
الندبة (متى ترانا ونراك)، وتتحدث الشواهد التاريخية الكثيرة على إمكان 

لخير وجده فيه، ُيروى ان عابدًا كـان ) ×(ذلك لمن رضي عنه اإلمام 
ن الرياضات يتمنى لقاء إمام الزمان (عجل اهللا تعالى فرجه) وبعد فترة م

الروحية والتعب والمشقة لم يصل الى شيء واخذ اليأس يدب الى قلبه 
، وفي ليلة من الليالي بينما كان قائما يتعبد إذا بهاتف يناديه : (الوصول 
الى المولى يعني شد الرحال الى ديار الحبيب) فشدَّ الرحال من جديـد 

لـى المكـوث فـي واخذ يزيد من الصالة والتعبد حتى انتهى األمر بـه ا
المسجد أربعين يوما فأتاه نداء آخر يقول: (ان سيدك تجده فـي سـوق 
الحدادين يجلس في باب رجل عجوز يصنع األقفال ) فـذهب مسـرعا 
فوجد اإلمام (عجل اهللا تعالى فرجه) يشع نورا فارتعدت فرائص العابـد 
إال ان اإلمام (عجل اهللا تعالى فرجه) طلب منـه ان ينظـر مـا سيحصـل 

فجاءت عجوز منحنية الظهر بيدها قفل عاطل وقالت للبائع أرجوك اشتِر ،
هذا القفل بثالثة دنانير فقال البائع: إن هـذا القفـل بثمانيـة دنـانير وإذا 
أصلحته يصبح بعشرة فتصورت العجوز انه يسـخر منهـا إال انـه بـادر 

                                                    
٥ األنوار: بحار )١( ١ /٠ ١ح ٣٣ ٥. 
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انير بإعطائها سبعة دنانير وقال لها : الني أبيع واشتري أخذته بسـبعة دنـ
ألربح دينارا فذهبت العجوز مسرورة فالتفت اإلمـام (عجـل اهللا تعـالى 
فرجه) الى العابد وقال : (كونوا هكذا كهذا العجوز كـي نـأتيكم نحـن 
بأنفسنا ال حاجة الى التعبد أربعين يوما وال فائدة من الجفـر والحـروف 

١( فقط اصلحوا أعمالكم). (  
أّنك إنما تطلـب قـرب  ونريد أن نخلص اآلن إلى درس عملي وهو

ألنه سبب مقّرب إلى اهللا تعالى وأنـك تعـيش بقربـه ) ’(رسول اهللا 
سموًا روحيًا متميزًا وهذا تأثير أكيد كالمغناطيس الذي يؤثر في الحديد 
ويجذبه من دون أن يالمسه، ولكن اهللا تعـالى بكرمـه ورحمتـه ولطفـه 

كة، حيث دّلـت أن بعباده لم يشأ حرمان عباده من هذه المؤثرات المبار
الحالة المعنوية المتألقة التي ترجوها من الكون في حضـرة رسـول اهللا 

واألئمة المعصومين (سالم اهللا عليهم أجمعين) يمكن أن تحققها ) ’(
بدرجة ما من خالل توفير بيئة الطاعة وتهيئـة أسـبابها كالحضـور فـي 

جالس ذكر اهللا المساجد والروضات المطّهرة واستثمار األزمنة الشريفة وم
) واالستفادة من العلماء الذين يقربونك من اهللا ^تعالى والمعصومين (

قال (الجلسـة ) ×(تعالى، فهذه هي الجنة المعّجلة، عن أمير المؤمنين 
في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، ألن الجنة فيهـا رضـا نفسـي 

                                                    
٢ يشكون: ثالثة) ١( ٤ ١. 
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١( والجامع فيه رضا ربي). (  
  
  
  
  
  

    

                                                    
 .٦ح ،٣باب المساجد، أحكام الصالة، كتاب الشيعة، وسائل )١(
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٤٠٩     

  
  

  
}{١١٤ )١ ( 

٢(أدبني ربي فاحسن تأديبي))(’(قال النبي  ومما أّدب اهللا تعالى  )
وقد اخذ  ]١١٤:  طه} [ِعْلًما ِزْدِني َربِّ َوُقْل{قوله تعالى ) ’(به نبيه 
 بهذا االدب وسائر اآلداب الربانية فكان يطلب الزيادة فـي) ’(النبي 

العلم باستمرار ويدعو(اللهم انفعني بمـا علمتنـي وعلمنـي مـا ينفعنـي 
٣(وزدني علما والحمد هللا على كل حال ) ) ’(حتى روي عنه قولـه  )

(اذا أتى عليَّ يوم ال أزداد فيه علمًا يقربني الى اهللا فال بـورك لـي فـي 
٤(طلوع شمس ذلك اليوم) (.  

الزيـادة باسـتمرار في مقامه السامي يطلـب ) ’(وإذا كان النبي 
وهذا االدب ) ’(فنحن اولى، مضافًا الى أننا مأمورون بالتأسي بالنبي 

                                                    
 يـوم الشـريف بحثه طلبة على ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة ألقاها التي الكلمة ) ١(

١ االثنين ١ رجب ٩ ١ المصادف ٤٣٥ ٩/٥/٢  وحلول الدراسية السنة انتهاء بمناسبة ٠١٤
  الصيفية. العطلة

١/٢ : الكافي ) ٢(  ٤ح ٦٦

٤/٣ : المنثور الدر ) ٣( ٠ ٩ 

٦/١: الحكمة ميزان ) ٤( ٢ العمال كنز عن ٤٥ ٨٦٨٧ 
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الشريف منه ،فاالزدياد مطلوب في كل زمان وفي كل مكان حيث يوجد 
علم نافع ،ويبقى االنسان طالب علم وإن حاز على أعلى االلقاب العلمية 

لتحول من مجال الـى وال معنى للتخرج وإنهاء الدراسة أو التعطيل إال با
فـي ) ’(مجال انفع منه، وإّال ُحرمنا من البركة التي أشار إليها النبي 

  حديثه المتقّدم؟
وأّول ما يستوقفنا في هذا األدب اإللهي اسـتعمال لفـظ الـرب فـي 
 الدعاء من دون األسماء الحسنى األخرى، ولفـظ الربوبيـة الـدال علـى

د حـال ته ورعاية صالحه حاًال بعالتربية واالعتناء بإنشاء الشيء وصناع
اية والعن إلى أن يبلغ تمامه، إللفات نظر الداعي إلى هذه العالقة الحميمة
هيـة ة اإللالخاصة التي يوليها اهللا تعالى لعبده، والستدرار الرحمة والشفق

  الخاصة.
ت والدعاء الذي ورد في اآلية الكريمة، وكّل دعاء ليس مجرد كلمـا

 وانما يعبِّر عـن أهـداف وطموحـات وغايـات يريـد ُتحرَّك بها اللسان
 ن يهيـئاالنسان ان يصل اليها ويحققها بلطف اهللا تعالى وتوفيقه فعليه ا

سـان المقدمات ويتّخذ االسباب الموصلة الى الغاية، فعندما يطلـب االن
صادره الزيادة المستمرة في العلم عليه ان يسعى لتحصيل هذا العلم من م

قـي واالستماع الى كل معلومة نافعة ومن خـالل التل من خالل المطالعة
هـد ممن عنده هذا العلم واالستفادة منه كما هو شأن الجامعـات والمعا

  والمدارس والحوزات العلمية وامثالها .
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وهذه هي المصادر البشرية للزيادة من العلم أي العلم المكتسب من 
زدياد من العلم وهـي اآلخرين، ونغفل عن المصادر الغيبية أو االلهية لال

مصادر أوسع وأنقى وأثبت وأعمق وأكثر تأثيرًا والذي سنسمع وصـف 
له بأنه ال جهل معه، كمن يريد ان يسقي أرضـه الزراعيـة ) ’(النبي 

فتارًة يفتح لها قناة تأتيه بالماء من النهر مع ما َيحمل فـي طريقهـا مـن 
يًا نقيًا ، فكذلك األوساخ واألوبئة، وأخرى يفجر من االرض ينبوعًا صاف

القنوات التي تغّذي العقل والقلب بماء العلم والمعرفة فإنها تارة تؤخـذ 
ر قولـه تعـالى  من اآلخرين، وتارة تتفّجر من باطن االنسـان، وقـد ُفسـِّ

بالعلم ممن يأخذه ألن العلـم  ]٢٤:  عبس} [َطَعاِمِه ِإَلى اْلِإْنَساُن َفْلَيْنُظِر{
(فـي ) ×(ن زيد الشّحام عن أبي عبد اهللا غذاء الروح، ففي الكافي ع

قلت: ما طعامه،  ٢٤عبس} َطَعاِمِه ِإَلى اْلِإنَساُن َفْلَينُظِر{قول اهللا عز وجل: 
١( علمه الذي يأخذه عّمن يأخذه).): ×(قال  (  
  ومن هذه المصادر : 
 ]٢٨٢:  البقـرة} [اللَّـُه َوُيَعلُِّمُكُم اللََّه َواتَُّقوا{التقوى: قال تعالى   -١

فالتعليم االلهي يتعقب التقوى وهو العلم اللـدني الـذي ورد فـي قولـه 
 َلـُدنَّا ِمـْن َوَعلَّْمَناُه ِعْنِدَنا ِمْن َرْحَمًة آَتْيَناُه ِعَباِدَنا ِمْن َعْبًدا َفَوَجَدا{تعالى 

متم ّللو خفتم اهللا حق خيفته لُع() ’(وعن النبي  ]٦٥:  الكهف} [ِعْلًما

                                                    
١/٣ الكافي: )١(   .٨ح/٩
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٢() ال جهل معهالعلم الذي   وهو العلم الّلدني. )

  قال الشاعر :
ـــرك   شكوُت الـى وكيـع سـوء  ـــى ت فأرشـــدني ال
ــوٌر ــم ن ــأن العل ــه ب   ونور اهللا ال يـؤتى لعاصـي    وعّلل

  
وكلما أزداد االنسان تقوى وابتعادًا عما ُيسخط اهللا تعالى وعمًال بمـا 

االلهية وكانت مرآته أصفى وأنقى يرضيه كان أكثر انفتاحًا على االسباب 
) ، ^فتنعكس فيها حقائق العلوم حتى تبلغ الذروة عند المعصـومين (

 فيهـا اهللا وألولياء إال جمعة ليلة من ما: قال(  )×(عن االمام الصادق 
 وافـى الجمعـة ليلة كان إذا: قال فداك جعلت ذلك؟ كيف: قلت سرور
 إال أرجع فما معهم ووافيت ^ االئمة ووافى العرش )’( اهللا رسول

٣()عندي ما لنفد ذلك ولوال مستفاد بعلم (.  
(إنا نسئلك احيانًا فتسرع فـي الجـواب ) ×(وُسئل االمام الصادق 

وأحيانًا تطرق ثم تجيبنا ؟ قال : نعم انه ينكت في أذاننـا وقلوبنـا فـاذا 
٤(نكت نطقنا وإذا امسك عنا أمسكنا) (.  

                                                    
٦/٢ : الحكمة ميزان )٢( ٥ العمال كنز عن ٠٣ ٨٨١  
 ليلة في يزدادون السالم عليهم االئمة أن في باب الحجة، كتاب ١ج : الكافي اصول ) ٣(

 .٣ح ،الجمعة

١: القرآن تفسير في الفرقان ) ٤( ٩/٩  الدرجات بصائر عن ١
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ام الظاهرة الغريبة التي بدأت مـع االمـوهذا المصدر هو الذي يفسر 
قيادة بقيامهما بأعباء االمامة و) ×(وولده اإلمام الهادي ) ×(الجواد 

ن مـاألمة ومناظرة العلماء في مختلف الفنون وهما صـبيان فـي الثامنـة 
  العمر وعجز االخرون عن تفسيرها لعدم إيمانهم بالعقائد الحقة.

تعلـم وتطبيقـه ينـتج علمـا من خالل العمل به، فان العمل بما  -٢
قال ( من تعّلـم فعمـل عّلمـه اهللا مـا لـم )’(جديدا عن رسول اهللا 

٥(يعلم) فهذه إذن زيادة في العلم حصل عليها من خالل العمل بما عل، ) 
٦(قال (ما زكا العلم بمثل العمـل بـه)) ×(وعن امير المؤمنين  وعـن  )

٧(مـا ال يعلـم )(من عمل بما يعلم عّلمُه اهللا ) ×(االمام الباقر  وعـن  )
(العمل مقرون الى العمل، فمن علم عمـل، ومـن ) ×(االمام الصادق 

٨(عمل علم) (   . 

وهكذا تستمر جدلية التأثير والترابط بين العلم والعمل، زيادة ونقصًا، 
فمن عمل بالعلم ازداد ،ومن لم يعمل بعلمه يفقده، عن اميـر المـؤمنين 

٩()َيْهِتُف ِباْلَعَمِل َفِإْن َأَجاَبُه َوِإالَّ اْرَتَحَل ْلِعْلُمَوا َعِلَم َعِمَل َمْنقال ()×( (.  

                                                    
٢ /٦ الحكمة: ميزان ) ٥( ٢ ح العمال كنز عن ٠٢ ٨٦٦١ 

٩ الحكم: غرر ) ٦( ٥٦٩   
٣ الدين: اعالم ) ٧( ٠ ١  
١ : المريد منية ) ٨( ٨ ١ 

٣ البالغة: نهج ) ٩( ٦ ٦  
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 وهذه الحقيقة جارية في كل المجاالت فمن اكتسب معلومة اخالقية
ة ثم وعمل بها سيوفق الى درجة أعلى، ومن استفاد نظرية علمية اكاديمي

اجرى تجارب ومحاوالت عليها فانه سيتوصـل الـى نتـائج ومعلومـات 
 جديدة، حتى على مستوى الطالب الذي يطالع دروسه فانه عندما يلخّص

ويستذكر ويخّطط ويرسم او يحّل المسائل الرياضية بيده يحصـل علـى 
  معلومات ال يحصل عليها من يكتفي بمطالعة الكتاب .

ومن خالل إنفاقه اي نشره وتعليمه من ال يعلمه بأّي وسـيلة للنشـر 
إمكان الشخص أن يخاطـب اآلخـرين فـي التي اّتسعت اليوم وأصبح ب

لكميل بن زياد وهـو يقـارن ) ×(العالم كله، من وصية أمير المؤمنين 
َعَلـى  َواْلِعْلُم َيْزُكـو ُصُه النََّفَقُة،نِقَواْلَماُل ُت() ×(بين المال والعلم قال 

١()اْلِإْنَفاِق (.  
والتجارب اثبتت ايضا صحة هذا المسلك فأن من يتصدى للتدريس 

عليم االخرين وينشر ما عنده من العلم فانه يشعر بزيادة في العلم لـم وت
قال (عّلم الناس، وتعّلم علم ) ×(يحّصلها من احد، عن االمام الحسن 

هـذا غيـر . )٢(غيرك، فتكون قد اتقنت علمك، وَعِلْمـَت مـا لـم تعلـْم)
الثواب الكثير لمن عّلم الناس شيئا ينتفعون به ولو كان حديثًا شـريفًا أو 
مسألة شرعية أو عمًال صالحًا أو... وقد وردت في ذلك روايات كثيـرة 

                                                    
١ البالغة: نهج ) ١( ٤ ٧  
٢/١ح : الغمة كشف ) ٢( ٩ ٧ 
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(يجيء الرجل يوم القيامة وله ) ’(نكتفي بواحدة منها عن رسول اهللا 
 أّنى ربِّ يا :فيقول من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي،

 بـه ُيعمل الناس، عّلمته الذي علمك هذا:  ؟ فيقول أعملها ولم هذا لي
١(بعدك) من (. 

وقد ُجمع هذان المصدران للمعرفة في الحديث الشريف عن االمـام 
فقـال: يـا  )’(جاء رجل إلـى النبـي ( قال :)‘(الصادق عن ابيه 

االستماع له، قـال:  االنصات، قال: ثم مه؟ قال: :رسول اهللا ما العلم؟ قال
ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه؟ قال: ثم  :ثم مه؟ قال: الحفظ له، قال

٢() نشره (.  
فهذه هي مراحل تحصيل العلم وازديـاده: اإلنصـات للمعلومـة      

 واإلصغاء اليها ووعيها ثم حفظها واسـتيعابها ثـم العمـل علـى طبقهـا
  وتحويلها الى الواقع ثم نشرها وتعليمها لآلخرين .

 َوَلـا{ويظهر من كلمة (ِزْدِني) وتعقب هذه الفقرة لقوله تعـالى       
إن الحصول   ]١١٤:  طه} [َوْحُيُه ِإَلْيَك ُيْقَضى َأْن َقْبِل ْنِم ِباْلُقْرآِن َتْعَجْل

على هذا العلم تدريجي  فكلما وصل الى مرتبـة وحفظهـا وعمـل بهـا 
ُأعطيت له مرتبة جديدة فاذا حفظها وعمل بها أستحق االعلـى وهكـذا 

، وهذه نتيجة صـحيحة إذ ان ]٧٦:  يوسف} [َعِليٌم ِعْلٍم ِذي ُكلِّ َوَفْوَق{
                                                    

٢/١ االنوار: بحار ) ١( ٤ح ٨ ٤  
١ : الفرقان ) ٢( ٩ / ٩    الخصال عن ١
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العلم ال يهجم دفعة واحدة من غير توفر القدرة على تحمله ،عـن أميـر 
قال (من زاد علمه على عقله كان وبـاًال عليـه) ،وقـال ) ×(المؤمنين 

١((كل علم ال يؤيده عقل مظّلٌة)) ×(  (.  
هذا بالنسبة لزيادة العلم، اما كلمة (علم) فـنالحظ فيهـا انهـا         

مطلقة فالزيادة مطلوبة في كل علم وال تختص بالعلوم الشرعية، نعم البد 
من تقييدها بالعلم النافع في الدنيا او االخرة اي فيه صالح النـاس كمـا 

خيـر قـال () ×(ورد في الدعاء النبوي المتقدم وعن اميـر المـؤمنين 
٢(العلوم ما اصلحك) َرشاَدَك  َخيُر اْلِعْلِم ما َأْصَلْحَت ِبهقال: ( ×وعنه  )

قـال :(رب علـم أّدى الـى ) ×() وعنـه َمعـاَدَك ِبه َأْفَسْدَت ما َو َشرُُّه
٣(مضّلتك)   (.  
س انه كما كان يدّر) ×(لذلك نجد في حياة االمام الصادق        

علـى  يدّرس العلوم الطبيعية فتخـرج العلوم والمعارف الدينية فانه كان
يديه جابر بن حيان في الكيمياء وله كتاب فـي الفسـلجة يشـرح فيـه 
ل وتوجـد  تشريح جسم االنسان ووظائف االعضاء باسم توحيد المفضـّ

  روايات في الحساب والفلك وغيرهما .
وألن العمر قصير ال يتيسر معه االحاطة بكل العلوم فضًال عن العمل 

                                                    
٨ : الحكم غرر ) ١( ٦ ، ٦٠١ ٨٦٩  
٤ : الحكم غرر )٢( ٥ /٩٦٣ ٠٢٣ 

٥ : الحكم غرر )٣( ٣٥٢  
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بد من االقتصار على االفضل واالحسن واالكثـر صـالحًا عـن بها لذا ال
قال (العلم أكثر من ان ُيحصى، فخذ من كـل شـيء ) ’(رسول اهللا 

١(أحسنه)  قال (خذوا مـن كـل ) ×(وفي حديث عن أمير المؤمنين  )
علم أحسنه، فان النحل يأكل من كل زهرة أزينه، فيتولد منـه جـوهران 

٢( للناس، واالخر يستضاء به)نفيسان: احدهما فيه شفاء  (.  
وأنفس العلوم وأشرفها وأهّمها المعارف الدينية من العقائد واألخالق 
واألحكام ألنها اكثر التصاقا بعالقة االنسان برّبه ودينه ومـا يضـمن لـه 

) ‘(السعادة في دنياه واخرته، من وصية االمام علـي لولـده الحسـن 
هللا عز وجل وتأويله، وشرائع االسالم (ورأيت ... ان ابتدأك بتعليم كتاب ا

٣(واحكامه، وحالله وحرامه، ال اجاوز ذلك بك الى غيره)  (  
(عليكم بالتفّقه في الـدين، وال ) ×(في الكافي عن اإلمام الصادق 

تكونوا اعرابًا فإنه من لم يتفقه في دين اهللا لم ينظر اهللا إليه يـوم القيامـة 
(لـوددت أن أصـحابي ضـربت  قـال) ×(ولم يزكِّ له عمًال) وعنـه 

٤( رؤوسهم بالسياط حتى يتفّقهوا). (  

                                                    
٦/١ : الحكمة ميزان )١( ٢/٣ الفوائد كنز عن ٩٩ ١ 

٥ : الحكم غرر )٢(   البالغة نهج    ٠٨٢
٧ج  البحار: جواهر ) ٣(  بن الحسن إلى المؤمنين أمير وصية باب / الروضة كتاب /٤

  البالغة نهج عن الحنفية بن محمد وإلى )ع( علي
  .٨ ،٧ح ١ باب العلم، فضل كتاب ،١ج الكافي/ أصول )٤(
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فإذا نال قسطًا وافرًا من العلم بالمقدار الذي يستطيع به إرشاد الناس 
(مـن ) ×(وهدايتهم كان من أهل الحديث الشريف عن االمام الجواد 

المنقطعين عن امـامهم المتحيـرين فـي  )’(تكّفل بأيتام آل محمد 
في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصـب مـن أعـدائنا جهلهم اُألسراء 

فأستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين بـرد وساوسـهم 
وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم لُيفضَّلون عند اهللا تعالى علـى 
العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضـل السـماء علـى األرض والعـرش 

وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر والكرسي والحجب على السماء ،
١(ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء) (.  

ى  تعـالهذا الخير الذي ال يضاهيه خير في هذه الدنيا طالما دعانا اهللا
فقـد  )، وتبعًا لـذلك^اليه في كتابه، وحّثنا عليه األئمة المعصومون (

أن  بالمسـؤوليةطالبنا كل ذوي العقول النيرة والهمـة العاليـة والشـعور 
دينيـة يرتبوا أوضاعهم ويهيئوا المقدمات لاللتحاق بالحوزات العلميـة ال

  ويحظون بهذه المقامات العالية .
وينبغي هنا االلتفات إلى حقيقة وهي أنه كلما أزداد اهتمام اهللا تعالى 

) بشيء فهذا يعني أن مدخليتُه في التكامل ^في كتابه والمعصومين (
عالى أقوى ،واالهتمام بتحصيل العلوم والمعارف الدينية والقرب من اهللا ت

                                                    
 السالم عليه العسكري وتفسير االحتجاج عن ٢/٦ : االنوار بحار ) ١(
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وأحاديـث االئمـة  )’(بلغت الذروة في كتاب اهللا تعالى وسنة نبيـه 
).  بحيث تجاوزت المئات في كل منهما، فالبد أن نفهم ونستوعب ^(

 ).^هذه الرسالة من اهللا تعالى ورسوله وأهل بيته الكرام (
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٤١٠   

 
)١ ( 

ال يزال الشعب العراقي المظلوم يعاني من األزمـة تلـو األزمـة، وال 
ُتعالج مشاكله بالحلول الناجعة وإنما بالترحيل و الهروب إلى األمام أي 
باستحداث مشاكل جديدة أفظع من سابقتها لتشغله عـن المطالبـة بهـا، 

ع التنميـة التـي تسـتثمر مـوارده فمن نقص الخدمات إلى تعّطل مشاري
البشرية واالقتصادية إلى الصـراعات السياسـية واالسـتبداد واالسـتئثار 
وهدر المال العام إلى التدهور األمني الذي يزداد سوءًا حتى تمّكَن نفـر 
ضال همجي وحشي من بسط سيطرتهم على مدننا الحبيبة العزيزة علـى 

                                                    
 عصـابات احـتالل أثـر على ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة أصدره الذي البيان ) ١(

١ يوم سقوطها واكتمل الموصل مدينة االرهابية (داعش) ٠/٦/٢  اليوم في وسقطت ٠١٤
 فـي ايالمًا الصفحات أكثر من واحدة في الدين صالح محافظة مركز تكريت مدينة التالي
   الحديث. العراق تاريخ

 الحلـول  وتقـديم لألسـباب تحليـل من تضمن لما بالغ باهتمام الخطاب هذا حظي وقد
 الـوارد الرديـف الجيش تشكيل مشروع والدينيون السياسيون القادة وتالقف االستراتيجية،

 لرصـينا المسار مشروعهم يتخذ ولم الشعبي الحشد تشكيل الى بأيام ذلك بعد ودعوا فيه
  بيانه. في المرجع سماحة وصفه الذي

٥ص سيأتي   نافعة. الضارة هذه ان كيف شرح ٨
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ح الدين وغيرها، فاحتلوا قلوبنا كالموصل وبعض نواحي كركوك وصال
مؤسسات الدولة وأرعبوا أهلها وهّجروهم بحيث ال يعلمـون إلـى أيـن 

  يذهبون فازدادوا بالًء الى بالئهم ، ومعاناة إلى معاناتهم.
إّن هذا االنهيار الذي حصل ليس وليد الساعة وال هـو بسـبب قـوة 

عة الشـجاون بالعدو أو تفّوق امكانياته فإّن أفراد قواتنا المسّلحة معروفـ
 والتضحية والتفاني من أجل الـدين والـوطن وال يعرفـون التحـّزب وال

م من الفئوية وال الشخصنة، ومواقفهم في ذلك مشهودة وكثيرة، أليسوا ه
وا يحتضن االنتحاريين العفنين ويتفجرون معهم وتتناثر أجسادهم ليحمـ

ا ، وإنمـاآلخرين من هذه الوحوش، فليس عند أبطالنا المقاتلين تقصـير
 حصل الذي حصل نتيجًة لتلك األخطاء المتراكمة وتخّلي أغلب الكتـل

ؤولية السياسية الحاكمة وغير الحاكمة عن أخالقيات المهنة والشعور بمس
ن المواقع التي ائتمنهم الشعب عليها، وعدم مهنية وإخـالص الكثيـر مـ

ذرية جل القادة العسكريين، وال يمكن أن تحّل المشاكل والعقد إّال بحلو
وفة ينة رؤاستراتيجية يطمئن إليها الشعب بكل مكّوناته ويشعر انه بأيٍد أم
  كريمة شفيقة كفوءة قادرة على أداء المسؤوليات المكّلفة بها.

إّن هذه الحلول االستراتيجية ال يمكـن الخـوض فيهـا اآلن ونحـن 
ى نتعّرض لهذه الهجمة الوحشية الشرسة، إذ أّن الوضع الراهن يحتاج إل

موقف حازم وحكيم من خالل تكاتف الجميع من علماء الدين والقـادة 
السياسيين وزعماء العشائر وأبناء الشـعب كافـة لطـرد الهمـج الرعـاع 
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واستئصال وجودهم الخبيث وحماية أهلنا ومدننا ومقّدسـاتنا مـن غـزو 
البرابرة، لتكون هذه الوحدة وهذا التكاتف حافزًا لبدء مرحلـة جديـدة 

ألخّوة والموّدة والشفافّية والثقة المتبادلة لحـل مشـاكل الـبالد تسودها ا
  وفّك العقد المستعصية.

ن وإننا نثق بقدرة قواتنا المسّلحة على فرض األمن فـي ربـوع الـوط
ت ولكننا نرى إّن التحّديات الراهنة تستدعي تشكيل جيش رديف للقـوا

 يـزّودن وأكفـاء والمسّلحة وسانٍد لها في عملياتها، يكون له قادة مهنيو
 بتجهيزات متطّورة ويحظى بتدريب عاٍل ويستوعب الشـباب العقائـديين

ل عن المتحمسين للدفاع عن أهلهم ووطنهم ومقّدساتهم ويوّفر لهم البدي
ن االنخراط في الميليشيات والمجاميع المسّلحة التـي تريـد الـدفاع عـ

تها ا وتنظيمامقدساتها ولكن وجودها خارج إطار الدولة ومجهولية قادته
 لحيويةيجعل احتمال الخطركبيرًا. وُيكلَّف هذا الجيش بحماية المراكز ا

ويشارك مع القوات المسّلحة في العمليـات السـاخنة وسـيحظى هـذا 
ة الجيش بتأييد كل فئات الشعب، وينحّل حالة تحقيق األغراض المرجّو

  من تشكيله.
ى لمقاتلينا المرابطين نرجو من المؤمنين والمؤمنات أن يدعوا اهللا تعال

للمرابطين ) ×(في ساحات المواجهة مع األعداء بدعاء اإلمام السجاد 
في ثغور المسلمين ، ونسأل اهللا تعالى الرحمة لشهدائنا األبرار، والصحة 
والعافية للجرحى والمصابين والعـودة اآلمنـة للمهّجـرين، وزوال هـذه 



٩٤١ 
 

  ).٤ِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن) (الروم/البالءات عن أهلنا وعراقنا الحبيب (َوَيْوَم
  

  محمد اليعقوبي ـــ النجف األشرف
 ٢٠١٤ /٦ /١١    -   ١٤٣٥شعبان  ١٢

  
  
  
  

   
٤١١   

 

)٢ ( 

نظر فة بالحسنًا فعلت المحكمة االتحادية العليا والهيئة القضائية المكل
الطعون حينما كّثفت جهودها لإلسراع فـي المصـادقة علـى نتـائج في 

  االنتخابات البرلمانية األخيرة، وقد تمت المصادقة اليوم.
إن المصادقة على النتائج يمكن جعلها منعطفـًا تاريخيـًا فـي حيـاة 
العراق وشعبه ووجودهما بأن نجعل منهما تحوًال فـي الحالـة السياسـية 

                                                    
 وتغييرات الجراءات فيه المذكورة الخطوة مستثمرًا بأيام السابق بعد البيان هذا صدر ) ٢(

 االرهابيين. الوحوش قبضة من البالد وتحرير البالد أزمات حل في تساهم سياسية
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فننقلها من حالة التشرذم واالنقسام والصراع التي أوصـلتنا الـى الوضـع 
الكارثي الذي يمر به البلد، الـى حالـة االنسـجام والشـراكة الحقيقيـة 

  صاف والمروءة في نيل المواطنين بكل واالن
أديانهم وطوائفهم وقومياتهم وأجناسـهم وأيـديولوجياتهم حقـوقهم 

  كاملة غير منقوصة على اساس المواطنة فقط دون مالحظة أي اعتبار.
 ويتحقق ذلك ببدء حوار شفاف بين الكتل السياسية الممثلـة لفئـات

كل وان يقبل الجميع بالشعب وفق الخارطة الجديدة التي صودق عليها، 
ك انت تلالتنازالت التي يتطلبها إنقاذ العراق وشعبه من محنتهما، مهما ك

  التنازالت صعبة من وجهة نظر أصحابها.
وان الجهة الكفيلـة برعايـة هـذا الحـوار  وتحقيـق حالـة العدالـة 

ينية واالنصاف في مطالب المتحاورين وإدارة خالفاتهم هي المرجعية الد
حكمتها وشـعورها العـالي بمسـؤوليتها وثقـة الجميـع بهـا، بأبويتها و

بـدأ يوبمساعدة بعثة االمم المتحدة بموضوعيتها وحيادتها وخبرتها وان 
  ب. هذا الحوار عاجًال، ألن كل تأخير يعني مزيدًا من الدماء والخرا

وان كانت المسألة ال تحتاج الى تجربة إلجماع  –لقد جّرب الجميع 
ان حالة االحتراب وتجييش كل فئة لشارعها  -ة النتائجالعقالء على معرف

ال يخدم احدًا من هذا البلد وهو يحقق مآرب اعداء العراق والطـامعين 
فيه والساعين لتمزيقه واضعافه وقـد اسـُتخِدمْت التنظيمـات االرهابيـة 
المعادية للحياة واالنسانية كأداة لتنفيذ تلك االجنـدات والسـيناريوهات 



٩٤٣ 
 

  المؤلمة.
تطويق ودحر االرهاب وإفشـال المخططـات المعاديـة للعـراق  إن

الـة لى الحوشعبه ال يتم إال بتوحيد صفوفنا واالنتقال بالعملية السياسية ا
سالم التي يطمئن اليها كل مكونات الشعب ويشعر فيها بكرامته والعيش ب

وأمن وحرية، وهذا استحقاق انساني ووطني لكل مواطن ، ويجب علـى 
دة عي لتحقيقه وال يمثل هدفًا صعب المنال مـع تحقـق االراالجميع الس

  الجّدية واالخالص وحب الشعب والبلد الكريم.
  نسأل اهللا تعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

  النجف االشرف –محمد اليعقوبي 
 ٦/٢٠١٤/ ١٦ه      ١٤٣٥شعبان المعظم   ١٧

  
   

٤١٢   
 

}{١٥٧)٣ ( 

٤(لقد وصف القرآن الكريم نفسه بأوصاف كثيرة منها انه (نـور) قـال )

                                                    
 فـي الكـريم القـرآن دار وطلبة أساتذة مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة حديث )٣(

 الشـعبانية زوار مـن وجمع الكوت في السالم) (عليه المهدي اإلمام ومركز وجّصان بدرة
١ الخميس يوم المباركة ١شعبان//٣ ١ المصادف ٤٣٥ ٢/٦/٢ ٠١٤.  
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)، وقال تعـالى ١٥تعالى (َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌن) (المائدة 
َربُِّكـْم َوَأْنَزْلَنـا ِإَلـْيُكْم ُنـوًرا ُمِبيًنـا) (َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن 

ُروُه َواتََّبُعـوا ١٧٤(النساء  )، وقال تعالى (َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعـزَُّروُه َوَنصـَ
(َوَكـَذِلَك  )،١٥٧النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) (األعـراف

ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإيَماُن َوَلِكْن َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك 
َراٍط  َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنـا َوِإنَّـَك َلَتْهـِدي ِإَلـى صـِ

  ).٥٢ُمْسَتِقيٍم) (الشورى
 )’(وقد ورد في االحاديث الشريفة مثل ذلك، عـن رسـول اهللا 

قـال (عليـك ) ’(قال (إن هذا القرآن حبل اهللا والنور المبين) وعنه 
بتالوة القرآن، فانه نور لك في االرض وذخر لك في السماء) وقال أمير 

٥( في القرآن (واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور)) ×(المؤمنين  ومن  )
عند ختم القرآن (وجعلته نـورًا نهتـدي مـن ) ×(دعاء اإلمام السجاد 

٦( م الضاللة والجهالة باتباعه)ظل ( .  
وُيعرَّف النور في معاجم اللغة بانه مـا كـان ظـاهرًا بنفسـه وُمِظهـر 
لألشياء االخرى فإن العين ال ترى وال تكتشف ما حولهـا إال إذا سـقط 
عليها الضوء وانتقل الى العين، وهذا هو دور القرآن الكـريم فإنـه ينيـر 
                                                                                                                             

  عليها. للتعّرف القرآن) (شكوى كتاب راجع )٤(
٩/١: الحكمة ميزان في ومصادرها الروايات هذه تجد )٥( ١- ٧٧ ٨٤. 

١ السجادية: الصحيفة )٦( ١ ٥.  
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والسعادة (َأَوَمـْن َكـاَن َمْيًتـا َفَأْحَيْيَنـاُه طريق الهداية وااليمان والصالح 
َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج 

)، فمن اهتدى بنوره كان من المفلحين كما في سورة ١٢٢ِمْنَها) (األنعام 
قـال ) ×(عن االمام الحسن  االعراف المتقدمة، ألن فيه مصابيح النور،

  (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور).
 وهذا وصف طبيعي للقرآن ألنه يتضمن بيان كل ما يقـّرب الـى اهللا

نَّ لى (ِإتعالى من الطاعات التي هي كالمصابيح التي تّولد النور، قال تعا
لـك المصـابيح وأشرف ت )٩َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم) (اإلسراء 

ْذِنـِه ِبِإ ِهقال تعالى (َوَداِعًيـا ِإَلـى اللَّـ) ’(واشدها ضياءًا رسول اهللا 
  ).٤٦َوِسَراًجا ُمِنيًرا) (األحزاب

) واتباعهم، ورد فـي تفسـير ^ووالية امير المؤمنين وأهل البيت (
ي الكافي ] ف١٥٧قوله تعالى {َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه} [األعراف : 

قال:(النور في هذا الموضع امير المؤمنين واالئمة ) ×(عن ابي عبد اهللا 
)^(()٧ ومثله في تفسير علي ابن ابراهيم والعياشي عن االمـام البـاقر  )
  مثله . ) ×(

قال (فالذين امنوا به) يعنـي ) ×(وفي موضع اخر عن االمام الباقر 
انـزل معـه اولئـك هـم  باالمام (وعزّروه ونصروه واتبعوا النـور الـذي

                                                    
١/١ : الكافي ) ٧(  ٢ح /٥٠
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المفلحون )يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت فالن وفـالن وفـالن، 
٨(والعبادة: طاعة الناس له) (إنما مثلـي بيـنكم ) ×(قال أمير المؤمنين ) 

  كمثل السراج في الظلمة يستضيئ به من ولجها).
وِلِه  َوآِمُنـوَهاللَّـ والتقوى قال تعالى (َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقـوا ا ِبَرسـُ

اللَّـُه َوَيْغِفْر َلُكـْم َو ُشوَن ِبِها َتْمُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًر
  ).٢٨َغُفوٌر َرِحيٌم) (الحديد 

وبصورة عامة فان الدين والرسالة السماوية بما تضمنت من عقائـد  
لى {ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّـِه واحكام واخالق هي مصدر النور، قال تعا

] وعـن اميـر ٨ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكـاِفُروَن} [الصـف : 
٩(قال (الدين نور))  ×(المؤمنين  (   

وقد ورد في روايات ذكر بعـض تلـك المصـابيح كـأداء الصـالة 
قال:(الصالة ) ’(النبي المفروضة خصوصًا في أوقات فضيلتها، عن 

(إذا رميت الجمار كان لك نـورًا ) ’(نور)، ومناسك الحج نور قال 
(مـن ) ’(يوم القيامة)، وكل عمل فيه اعزاز الدين ونصره نور، قال 

   .رمى بسهٍم في سبيل اهللا كان له نورًا يوم القيامة)
ومن اجتنب ظلم اآلخرين بكل أشـكال الظلـم والتجـاوز والتعـدي 

(ال تظلم أحدًا ُتحشر يوم القيامة في النور)، ) ’(اهللا نورًا، قال أعطاه 
                                                    

١/٣ : الكافي ) ٨( ٨ح /٥٥ ٣  
٢ : الحكم غرر ) ٩( ١ ٣  
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قال (ما ) ×(وصالة الليل وسائر الطاعات والعبادات عن أمير المؤمنين 
   .صالة الليل نور)): ’(تركت صالة الليل منذ سمعت قول النبي 

ومما يوجب النور تجديد الطهور في غير أوقات الصالة، عن اإلمـام 
١( قال:(الوضوء على الوضوء نوٌر على نور)) ×(الصادق  ٠ ، واسـتنقاذ )

حقوق االخرين نور عن النبي (صل اهللا عليه واله وسلم) قال (من شـهد 
شهادة ليحيي بها حق امرئ مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد النضر 

   .يعرفه الخلق باسمه ونسبه)
إلمـام الصـادق ومما يوجب النور الشيب في طاعة اهللا تعالى، عـن ا

قال:(ما رأيت شيئًا أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن، وإّنه ) ×(
١( وقاٌر للمؤمن في الدنيا، ونوٌر ساطٌع يوم القيامة) ١   وهكذا. )

إن االنسان في هذه الدنيا البد ان يكون له منهج يسـير عليـه وغايـة 
يسعى لتحقيقها، وإنما يحصد النتـائج بحسـب نـوع المـنهج وراسـمه 

(اال وإن لكل مأموم إمامًا يقتدي ) ×(المخطط له، قال أمير المؤمنين و
به ويستضئ بنور علمه) وألن في القـرآن مصـابيح النـور، وال يسـتطيع 
االنسان أن يتقدم إال بضياء ينير له الدرب وإّال كان كمـن يسـافر فـي 
الصحراء في ليلة مظلمة بال دليل فيكون معرضًا لعدة أخطار: حيوانـات 

ترسة تمّزقه، أو لصوص وقّطاع طرق يقتلونه ويسلبونه، أو آبار وأودية مف
                                                    

)١ ١/٢ الشيعة: وسائل )٠   .٨ح ٦٥
)١ ٦ الطوسي: أمالي )١ ١ح ،٩٩ ٤ ٩٢.  
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يهوي فيها، أو يضل الطريق ويتيه وينفد ما عنده من ماء وطعام، وهـذه 
رسـه تهي األخطار التي يواجهها من ال نور معه في حياته المعنويـة فتف

ي الذئاب البشرية وقّطاع الطرق ليسرقوا دينه وإنسانيته فيهـوي فـي واد
  الذنوب السحيق ويحرم من الزاد ليوم المعاد وهو التقوى.

وقد دل اهللا تعالى على النور الذي يهدي به االنسان في حياته ويميز 
به الصواب في سائر اموره وما احوج االنسان الى مثله لينقذه من التخبط 

وا اتَُّقـوا والضياع والمزالق، وذلك بالتقوى قال تعالى {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن
اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه 

]، ومـا الـذي يهـدي الـى ٢٨َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم} [الحديد : 
اُب َلا َرْيَب ِفيِه التقوى ويحصلها انه القران الكريم قال تعالى {َذِلَك اْلِكَت

]، لذا ُأمرنا باتخاذ القرآن إمامًا وقائدًا وهاديًا، ٢ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن} [البقرة : 
فمن اراد أن يكون له فرقان في الدنيا يميز به بين الحق والباطـل وينيـر 
بصيرته ويأخذ بيده على الصراط المستقيم فليجعـل القـرآن إمامـًا لـه 

(فاذا التبست االمـور ) ’(مصابيحه قال النبي وقائدًا يقتبس من نور 
وماحل فإنـه شـافع مشـفع،عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، 

 مصدَّق، ومن جعله أمامه قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه قاده الى النار)

)١ ٢ وإنما يجعله أمامه باتباعه والعمل بما فيه واالستضاءة بنوره، ويجعله  )

                                                    
)١ ٧/٢: الحكمة ميزان في المصادر راجع ) ٢ ٢- ٣٧ ٤٠.  



٩٤٩ 
 

  خلفه باستدباره واالعراض عما فيه وعدم االعتناء بأوامره ونواهيه.
(عليكم بالقرآن فاتخذوه إمامـًا وقائـدًا) وقـال أميـر ) ’(وقال 
  في صفة القرآن (ونورًا ليس معه ظلمة).) ×(المؤمنين 

ر الباطني المعنوي الذي يهدي البصائر من خالل وقد يتجلى هذا النو
نوٍر ظاهري تكتشفه الحواس وتهتدي به، سـئل االمـام زيـن العابـدين 

) ×(مابال المتهجدين بالليل من احسن النـاس وجهـا؟ قـال ) ×(
١((النهم خلوا باهللا فكساهم اهللا من نوره) ٣ .(  

مباغتة حادثة ) ×(وروى صاحب مفاتيح الجنان عن امير المؤمنين 
جيش المشركين لسرية المسـلمين فـي الليـل وهـم نيـام فلـم يتبـّين 
المسلمون االمر حتى يعرفوا ما يفعلـون وكـاد العـدو يستأصـلهم واذا 
بأضواء تسطع من افواه اربعة منهم كانوا يحيون الليل بالعبـادة وتـالوة 
القرآن تضيُئ معسكر المسلمين فتمـدهم بـالقوة والشـجاعة وواجهـوا 

ين وقتلوهم فلما رجعوا قصوا على النبي (صـل اهللا عليـه والـه المشرك
وسلم)ما وقع . قال (صل اهللا عليه واله وسلم) (ان هذه االنوار قد كانت 

١(لما عمله اخوانكم هؤالء من اعمال في غّرة شعبان) ٤  (.  
هذا النور الذي تقتبسه في الدنيا ستكون أحوج شيء اليه في حياة ما 

يامة ففي القبر حيث الوحشـة والظلمـة سـينير القـرآن بعد الدنيا إلى الق
                                                    

)١ ٣ : الشرائع علل ) ٣   ١ح / ٦٦
)١ ٢ الجنان: مفاتيح ) ٤    .شعبان من االول اليوم اعمال ٩٦
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(ونّور به قبل البعث ُسَدَف قبورنا، ) ×(ألهله، من دعاء اإلمام السجاد 
ونّجنا به من كّل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال الطامة)، وما أحوجنـا 

طريق النجاة ونتوقى مزالق الهلكـة،  ناإلى النور في يوم القيامة ليضيء ل
لى في وصف أحوال يوم القيامة (َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت قال تعا

َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم ُبْشَراُكُم اْلَيـْوَم َجنَّـاٌت َتْجـِري ِمـْن 
َيُقـوُل اْلُمَنـاِفُقوَن َيْوَم  َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ،

َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكـْم 
َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمـْن 

في تفسير اآلية ) ’()، وورد عن النبي ١٣-١٢حديدِقَبِلِه اْلَعَذاُب) (ال
ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون  –يعني الرب تبارك وتعالى  –قال (ثم يقول 

رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من ُيعطى نوره مثـل 
الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من ُيعطى نوره اصغر مـن ذلـك، 

لنخلة بيده، ومنهم من ُيعطى أصغر من ذلـك ومنهم من ُيعطى نوره مثل ا
،حتى يكون آخرهم رجًال ُيعطى نوره على إبهام قدميه يضيئ مرة وُيطفأ 

  مرة).
فليهيئ اإلنسان في هذه الدنيا أكثر ما يستطيع من مصابيح النور ليوم 

إلهي َهـْب لـي  القيامة بما يكتسبه من الطاعات ويجتنبه من المعاصي، 
ِع إَليَك َو َأِنْر َأْبصاَر ُقُلوِبنا ِبضياِء َنَظِرها ِإَليَك َحّتى َتْخـِرَق َكماَل اْلاْنِقطا

َأْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر َفَتِصَل إلى َمْعِدِن اْلَعَظَمِة َو َتصـيَر أْرواُحنـا 
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١( ُمَعلََّقًة بِعزِّ ُقْدسَك. ٥ (  
  

    

                                                    
)١ ٢ الجنان: مفاتيح ) ٥  السالم) (عليه المؤمنين ألمير الشعبانية المناجاة من ٩٦
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٤١٣   

  
)١ ٦ ( 

قال (قـال ) ×(في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن اإلمام الباقر 
ذات يوم وعنده جماعة مـن أصـحابه: اللهـم لقّنـي ) ’(رسول اهللا 

اخواني مرتين فقال: من حوله من أصحابه أما نحن اخوانك يـا رسـول 
اهللا، فقال: ال إنكم أصحابي، واخواني قوم في آخر الزمـان آمنـوا ولـم 

لقد عرفنيهم اهللا بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من يروني 
أصالب آبائهم وأرحام امهاتهم، ألحدُهم أشد بقية على دينه من خـرط 
القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضـا اولئـك مصـابيح 

١( الدجى ينجيهم اهللا من كل فتنة غبراء مظلمة). ٧ (  
ر ينبغي االلتفات إليها، (منها) منزلـة مـن أقول: الحديث فيه عدة أمو

اخوانه ) ’(يتمسك بدينه وفضل من يثبت عليه بحيث يسميهم النبي 
                                                    

)١  المتـوّجهين والشـباب الطلبـة من حشد مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة كلمة )٦
 مـن ووفـد األقـدام على مشيًا شعبان من النصف في السالم) (عليه الحسين اإلمام لزيارة
١ االثنين يوم الفضالء من وجمع بغداد في قصور سبع منطقة ١ شعبان ٠  المصادف ٤٣٥

٩/٦/٢ ٠١٤.  
)١ ٥ األنوار: بحار -) ٧ ٢/١ ٢/١ الدرجات: بصائر عن ٢٤ ١باب ٠٤  .٤ح٤



٩٥٣ 
 

  ويتمنى لقاءهم، وسيأتي إن أجر أحدهم يعادل خمسين بدريًا.
عليه  (ومنها) أن الحديث يبّين أيضًا صعوبة التمّسك بالدين والثبات

رط وهي القبض عل الجمر وخ ويشبه صعوبته باألمثلة المؤلمة المذكورة
الشوك الصحراوي القاسي، وهذا التوصيف في محله ألن الثبـات علـى 

) (الجهاد األكبر) ’(الدين يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة سماه النبي 
بحيث ال يخضع للضغوط واالغراءات من أي جهة كانت، سواء كانـت 

 للذاتاللهو وامن جهة النفس األّمارة بالسوء والشهوات والميالة للعب و
و أفتضغط عليه لالستجابة لها حتى لو كان فيه تضييع لدينـه وآخرتـه، 
ات كانت الضغوط من جهة المجتمع اتباعًا لألعراف والثقافـات واللياقـ
هة جالمتداولة في الملبس أو المعامالت مع اآلخرين ونحو ذلك، أو من 

 شائر ونحـوضغوط السلطات الحاكمة أو الزعامات المتنفذة كرؤساء الع
ذا نبـًا إذلك التي ُتكِره الناس على اتباع وتنفيذ أوامرها وتدع الـدين جا

  عارض مصالحها.
وقد يظن البعض أن االلتزام بالدين شـيء يسـير وال يسـتحق هـذه 
المبالغة في صعوبته، فما أيسر أن يـؤدي اإلنسـان صـلواته المفروضـة 

وهو ظن خاطئ وصوم رمضان وتجنب الخمر والزنا ونحو ذلك وهكذا، 
ناشئ من قصور في فهم معنـى الحـديث إذ ينبغـي االلتفـات إلـى أن 
الحديث عّبر بلفظ الدين وهو أوسع مـن األحكـام الشـرعية كالصـالة 
والصوم والحج والخمس من الواجبات والمحرمات المذكورة في الفقه، 
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ألن للدين معنى واسعًا يشمل كل ما تضـمنته الرسـالة السـماوية مـن 
والتصورات والمواقف واألخالق سواء علـى صـعيد الملكـات  العقائد

النفسية أو السلوك العملي والعالقات مع اآلخرين، هذا كله مضافًا إلـى 
االلتزام باألحكام الشرعية، فالتمّسك بالدين يعنـي االلتـزام بكـل هـذه 
التفاصيل والجزئيات التي يتعرض اإلنسان فيها لالبـتالء دائمـًا، تصـّور 

مواقع القيادة في الدولـة ويسـتطيع كغيـره أن يثـري علـى  شخصًا في
حساب المال العام ويدير ظهره للشعب واألمانة التي في عنقه لكنه يدع 
ذلك خوفًا من اهللا تعالى وليكون مع نفسه وشعبه أو افرض أّنك مدّرس 
وعندك طالب ال يستحق النجاح لكن له صلة بجهة قوية نافذة فتضـغط 

غريك بشيء ما وأنت ترى في ذلـك خيانـة لشـرف عليك لتنجحه أو ت
المهنة فهل تقاوم الضغوط واالغراءات وتكون أمينًا، أو تؤذيك زوجتك 
بكلمات جارحة وهي ظالمة لك وأنت قادر على ردِّها فـتكظم غيظـك 
طاعة هللا تعالى إذ يقول (وعاشروهن بالمعروف)، أو تتعرض لمنظر مثير 

  خشية اهللا تعالى وهكذا.للشهوة المحرمة فتعرض بوجهك من 
إذا نظرت إلى الدين بهذه السعة ستتأكد من صـعوبة الثبـات علـى 

 ي محلـهاالستقامة وااللتزام بالتفاصيل وإن التشبيه بالقبض على الجمر ف
   .وليس فيه مبالغة كما يتوهم البعض مما ذكرناه

وقد كان الكثير من أصحاب األئمة يظنون أنهم قـد أدوا مـا علـيهم 
) ×(نجحوا في أداء ما هو مطلوب منهم لكـن اإلمـام السـجاد  وأنهم
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أثبت لهم توهمهم في ذلك بتجربة عملية تتعلق بطاعة ولي األمر الـذي 
أمر اهللا بطاعته فيما تحب وتكره، روى الكليني بسنده عن اإلمـام البـاقر 

تطيـب نفسـه أن  قال: (قال أبي يومًا وعنده أصحابه: من مـنكم ) ×(
كفه فيمسكها حتى تطفـأ؟ قـال: فكـاع النـاس كلهـم  يأخذ جمرة في

ونكلوا، فقمت وقلت: يا أبة أتأمر أن أفعل؟ فقال: ليس إياك عنيت إنما 
أنت مني وأنا منك، بل إياهم أردت، قال: وكررها ثالثا، ثم قال: ما أكثر 
الوصف وأقل الفعل، إن أهل الفعل قليل إن أهل الفعل قليـل، أال وإنـا 

ل والوصف معًا، وما كان هذا منا تعاميا عليكم بل لنبلو لنعرف أهل الفع
ًا مما أخباركم ونكتب آثاركم، فقال: واهللا لكأنما مادت بهم االرض حياء

قال، حتى أني ألنظر إلى الرجل منهم يرفّض عرقا ما يرفـع عينيـه مـن 
االرض فلما رأى ذلك منهم قال: رحمكم اهللا فمـا أردت إال خيـرا، إن 

فدرجة أهل الفعل ال يدركها أحد من أهل القول ودرجة  الجنة درجات
١( أهل القول ال يدركها غيرهم، قال: فواهللا لكأنما نشطوا من عقال) ٨ (.  

ويحكي القرآن حوادث عديـدة ممـن فشـلوا فـي المواقـف ولـم 
يستطيعوا القبض على دينهم كالمسلمين في معركة ُأحد حين نهى النبي 

الجبـل أن يتركـوا مـواقعهم فلمـا حـاز الرماة الخمسين على ) ’(
وتركـوا مـواقعهم ) ’(أخوانهم المقاتلون الغنائم عصوا رسـول اهللا 

                                                    
)١ ١ الكافي: روضة - )٨ ٢ ح٩٠ ٨٩. 
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  فهاجمهم العدو من الخلف وحصلت الكارثة.
ِد َقـاَل ُجُنوأو قضية جيش طالوت قال تعالى {َفَلمَّا َفَصَل َطاُلوُت ِباْل

نَُّه ِمنِّـي ْم َيْطَعْمُه َفِإلَّنِّي َوَمن َس ِمُه َفَلْيِإنَّ الّلَه ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْن
َزُه ُهـَو ْنُهْم َفَلمَّـا َجـاَوِلـيًال مِّـَقالَّ ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدِه َفَشِرُبوْا ِمْنُه ِإ
يَن اَل الَّـِذُجنـوِدِه َقـَجـاُلوَت َوْوَم ِبَوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َقاُلوْا َال َطاَقَة َلَنا اْلَي

الّلِه َوالّلـُه   َكِثيَرًة ِبِإْذِنَبْت ِفَئًةٍة َغَلَيُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّالُقو الّلِه َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَل
  .٢٤٩َمَع الصَّاِبِريَن }البقرة

وأكثر من هؤالء من يفشلون وينهزمون فـي المواجهـة مـع الـنفس 
 خر والال تختص بجيل دون آ األّمارة بالسوء، وهذه االمتحانات والمزالق

بزمن دون آخر فإن سنة االبتالء والتمحيص جاريـة فـي كـل األجيـال 
 واألزمان، وإن كانت أصعب في زمان الغيبـة حيـث ال نبـي وال إمامـًا

  معصومًا يرجع إليه وال وحي ينزل من السماء.
) ’(في غيبة الطوسي بسنده عن أبي عبد اهللا قال (قال رسول اهللا 

م من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم، قالوا يا سيأتي قو
رسول اهللا نحن كنا معك ببدر وُأحد وحنين ونزل فينا القرآن، فقال: إنكم 

١( لو ُتحمَّلون لما ُحمِّلوا لم تصبروا صبرهم). ٩ (  
فالثبات على الدين أمر صعب يحتاج إلـى عـزم وإلـى إرادة وإلـى 

                                                    
)١ ٤ الطوسي: غيبة -) ٩ ٤ رقم ٥٦ ٦٧. 
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ل إلى اهللا تبـارك وتعـالى روى الشـيخ معرفة ووعي ومراقبة وإلى توس
قـال ) ×(الصدوق بسنده عن عبد اهللا بن سنان عن اإلمـام الصـادق 

(ستصيبكم شبهة فتبقون بال علم ُيرى وال إمام هدى ال ينجو منها إال من 
دعا بدعاء الغريق، قلت وكيف دعاء الغريق قال: تقول: يا اهللا يا رحمان 

بي على دينك، فقلت: يا مقلب القلوب يا رحيم يا مقلب القلوب ثّبت قل
واألبصار ثبت قلبي على دينك، فقال: إن اهللا مقلب القلـوب واألبصـار، 

٢( ولكن قل كما أقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك). ٠ (  
سهل يومهما يكن األمر شاقًا وصعبًا ويحتاج إلى مجاهدة طويلة فإنه 

عضـها بز العظيمـة التـي أوردنـا بتوفيق اهللا تعالى وااللتفات إلى الحواف
يشتاق لمثل هؤالء ويسـأل اهللا تعـالى لقـاءهم ) ’(بحيث أن النبي 

 ويسميهم أخواني، اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك.

    

                                                    
)٢ ٢/٢ الدين: إكمال -) ٠ ٣باب ٥١ ٤ح ٣ ٥ األنوار: بحار ،٩ ٢/١ ٤٩. 
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٤١٤   

  
 

 

٤٦ 

لى لجميع الناس وأبلغهم رسالة من اهللا تعا) ’(قل) يا رسول اهللا(
غـه بتبلي) ’(واستعمال (قل) للتأكيد على كون متعلقها مما أمر النبي 

َلـْيِهْم) ِإزَِّل للناس، وإن كان كل القـرآن هكـذا، (ِلُتَبـيَِّن ِللنَّـاِس َمـا ُنـ
 (قـل) يعنـي االهتمـام بالقضـية الملقـاة) إال ان اسـتعمال ٤٤(النحل/

  وإيصالها إلى الناس .
وإلعطاء هذه القضية زخمًا من التأثير الواسع في المجتمع فقـد أمـر 

أن يبلغ هذه الرسالة على نحو الموعظة (أعظكـم) وال يكتفـي ) ’(
بمجرد ابالغها لهم على أي نحو كان، والوعظ (هو التذكير بالخير فيمـا 

كما في المفردات عن الخليل، فالمراد اختيـار الطريقـة  يرقُّ له القلب)

                                                    
)٢  الجمعـة يـوم الفضائية النعيم قناة خالل من اليعقوبي المرجع سماحة وجهها كلمة ) ١

١- شعبان-٢٨ ٢ المصادف ٤٣٥ ٢- ٦- ٧  تمر التي للمحنة االخالقية لمعالجةبا للتذكير ٠١٤
 (رب خطـاب فـي سـماحته قـّدمها التـي والسياسية العسكرية المعالجتين بعد البالد  بها

٣ص نافعة: ضارة ٣ص الحوار: عن بديل (ال وخطاب )،٣ ٥.(  
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الرقيقة الشفيقة الرحيمة التي تتجاوز االذن وتدخل القلب وتدفعـه إلـى 
  التسليم بها لتحقيق الخير والصالح لكم.

ل وللتأكيد على أهمية هذه القضية وتركيز النظر عليهـا فقـد اسـتعم
داة الوسيلة، احـدهما ا اسلوبان للداللة على انحصار تحقق الغرض بهذه

م امامك الحصر (إنما) وتأكيدها بكلمة (واحدة) أي ال ثانية لها فال يوجد
اال طريقة واحدة إن أخذتم بها تحققت الغايـة ووصـلتم إلـى الهـدف 

  واستقمتم على الطريق الصحيح. 
 واسعة والقضية بسيطة منسجمة مع الطبيعة البشرية ومع الفطرة، لكّنها

ي فنسان وطموحاته ومشاكله حاصلها: أيها الناس إنكم بسعة حاجات اال
كل حقيقة تريدون البحث عنها وفي كل موقف تريدون اتخـاذه، وكـل 
مشروع تودون االقدام عليه، وفي كل محنة تنـزل بكـم وكـل مشـكلة 

م تعجزون عن حلها وكل كارثة تحيط بكم وكل قضية تقلقكم ال حلَّ لك
يقظوا (تقوموا) وتنهضوا وتتهيأوا وتسـت وال عالج إال بواحدة، وذلك بأن

وتكونوا على أهبة االستعداد ألي شيء للرجـوع إلـى ربكـم والتسـليم 
لهوى غالل األمره، وااللتزام الكامل بما يريده اهللا تعالى منكم، وتكسروا ا

  والتعصب والجهل والميول.
ا  فـي ألن الفرد واألمة إن لم يأخذوا بهذه الوسيلة ورضوا بأن يكونو

غفلة وفي سبات وفي جهل وعمـى فـإنهم يتخبطـون ويقعـون بأيـدي 
  اللصوص وقطاع الطرق من شياطين اإلنس والجن.
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هـواء وان يكون قيامكم ونهضتكم خالصًا (هللا) تعالى وليس اتباعًا أل
حت أو ميول أو عواطف أو تعصبات وتحزبات أو لنيل مغانم دنيوية أو ت

  مؤثرات من صنع البشر.
هذه النهضة إعمال الفكر (ثم تتفكروا) فـي القضـية والمطلوب من 

المقصودة وسيلهمكم اهللا تعالى الحل وّيـدلكم علـى الفعـل المناسـب 
ر التفكيـووييّسر لكم اسبابه ومقدماته، وفي اآلية داللة على أهمية الفكر 

حر هو العقالني المتحرر من اغالل التعصب والهوى فإن مثل هذا الفكر ال
نجاز ناء الهداية والكمال ومفتاح الوصول إليهما، وإلحجر األساس في ب

  كل مشروع اجتماعي أو علمي أو سياسي أو اقتصادي ونحو ذلك.
ك وهذا التفكر يكون مقدمة لمعرفة ما يتطلبه األمـر اإللهـي فـي تلـ

نهيه، بتنتهي والقضية والتسليم التام لما يريده اهللا تعالى منك فتأتمر بأمره 
 ة عامـةلتفكير فلم تقّيده بماذا لكي تجعل هذه القاعدوقد اطلقت اآلية ا

لكل قضية ولكل مسألة ابتداءًا مـن القضـية المحوريـة الكبـرى وهـي 
م َبْيَن ِذيٌر لَُّكَنلَّا ِإالتوحيد واإليمان باهللا تعالى والمعاد يوم القيامة (ِإْن ُهَو 

فرون بهذه لكا) عندما يخاَطْب المشركون وا٤٦َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد) (سبأ/
 ْن ِجنَّـٍة}ْم ِماآلية، إلى قضية النبوة والرسالة للمنكرين لها {َما ِبَصاِحِبُك

لقضـايا ] إلى قضية اإلمامة والوالية للجاحدين بها إلى سـائر ا٤٦[سبأ : 
  الحياتية األخرى الصغيرة والكبيرة.

وليكن قيامكم ونهضتكم (فرادى) أي مع أنفسكم لكي تخلوا بـربكم 
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وا عليه ويكون ادعى للتأمل والتفكر، واتخذوا أيضًا شخصا اخـر وتنفتح
(مثنى) أي اثنين اثنين ليكون رفيقا لكم وناصحا ومـرآة (المـؤمن مـرآة 
المؤمن) فيعينك على التعرف على اخطائك وعيوبـك وتستشـيره فيمـا 
ينبغي فعله ويعينك على الخير، وتجنبوا االنسـياق وراء العامـة وكثـرة 

رف بالسلوك الجمعي وقيل فيه (حشر مع الناس عيد) فان الناس مما يع
هذا االنسياق مذموم ويوردك مواطن الهلكة والبوار ألنه انفعالي عـاطفي 
يسِّيره اهل المكر والخديعة والباطل (َوِإن ُتِطـْع َأْكَثـَر َمـن ِفـي اَألْرِض 

َت ِبُمـْؤِمِنيَن) (َوَمـا َأْكَثـُر النَّـاِس َوَلـْو َحَرصـْ  ) ١١٦ُيِضلُّوَك) (األنعام/
ــف/ ِرُكوَن) ١٠٣(يوس ــْ ــم مُّش ــِه ِإالَّ َوُه ــُرُهْم ِبالّل ــْؤِمُن َأْكَث ــا ُي ) (َوَم

  ).١٠٦(يوسف/
وهذه العناصر الثالثة التي ُتفهم من اآلية كفيلة بصنع البيئة المناسـبة 
للتكامل والتي تأخذ بيد االنسان نحو الكمال وقد جمعها االمام الجـواد 

يحتاج الى توفيق من اهللا وواعظ من نفسـه وقبـول بقوله (المؤمن  ×
٢( ممن ينصحه) ٢ ، فالواعظ من نفسه ثمرة القيام فرادى والقبـول ممـن  )

  ينصحه ثمرة القيام مثنى والتوفيق من اهللا ثمرة القيام هللا. 
وهذه القاعدة التي يقدمها اهللا تعالى هدية لنا من خالل كتابه الكـريم 

روع، وتقّيم من خاللها كل حركة او دعوة، هي البداية الصحيحة لكل مش

                                                    
)٢ ٢ العقول: تحف - )٢ ٩ ٠ 
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وتواجه بها كل مشكلة، اما اتخاذ المواقف االرتجالية واالنفعالية العاطفية 
  فهو فعل غير منتج.

فلنغتنم هذه الهدية االلهية المباركة في كل حياتنا خصوصا في وقت 
االزمات والمحن كالتي تمر بها البالد اليوم حيث يعيث فيهـا االرهـاب 

عمى فسادا وقتال وتشريدا واجراما، فقبل ان نلهـث وراء هـذا وذاك اال
ونستجدي منه النصرة والعون وهو يزيدنا اذالال واهانة، علينا ان ننـتفض 
على انفسنا واهوائنا الن االغلب غفلـوا عـن اهللا تعـالى ونسـوه تبـارك 
 وتعالى فأنساهم اهللا انفسهم وتركوا االمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

بل صاروا عقبة كؤود في طريق المصلحين واآلمرين بالمعروف والنهـي 
عن المنكر وكثير منهم ممن يرجى ان يكون عونًا على طاعة اهللا تعـالى 
ولذا تحققت النتيجة التي حذر منها المعصومون (سالم اهللا تعالى عليهم) 

(لتأمرن بالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر، او ) ×(كقول االمام الرضا 
٢(تعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فال يستجاب لكم)ليس ٣ ، فهذا هو )

  سبب تسّلط األشرار االرهابيين والمجرمين.
فال وسيلة لنا وال حل ينجينا اال بواحدة {ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحـَدٍة} 
وهي ان ننهض هللا وفي سبيل اهللا ونرجع إلى اهللا تبارك وتعالى، وندعوه 
ونتوسل بأقرب الوسائل إليـه تعـالى: حبيبـه محمـد المصـطفى وآلـه 

                                                    
)٢  وما والنهي األمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر كتاب الشيعة: وسائل -) ٣

٣ باب يناسبهما، ١ح ،٨ ٠. 
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لزمان الطاهرين صلوات اهللا عليهم أجمعين ونستغيث بصاحب العصر وا
ليشملنا بألطافه ورعايته وسيلهمنا اهللا تعـالى الحلـول الصـحيحة )×(

ويعيننا على تنفيذها والعمل بها، خصوصًا ونحن نستقبل شهر اهللا الكريم 
  شهر المغفرة والرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار.

٢(روى السيد ابن طاووس باإلسناد عن اليسع بن حمزة القمي ٤ فقال:  )
مرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفة إنه جاء علي بـالمكروه أخبرني ع

الفظيع حتى تخوفته على اراقة دمي وفقر عقبي، فكتبت إلى سيدي أبـي 
أشكو إليه ما حـلَّ  -)×(أي اإلمام الهادي –) ×(الحسن العسكري 

٢(بي، فكتب إلّي: ال روع عليك وال بأس، فـادع ٥ اهللا بهـذه الكلمـات، ) 
 مما وقعت فيه، ويجعل لك فرجًا، فـإن آل محمـد يخّلصك اهللا وشيكًا

يدعون بها عند إشراف البالء وظهور األعداء وعند تخّوف الفقر ) ’(
  وضيق الصدر.

قال اليسع بن حمزة فدعوت اهللا بالكلمات التي كتب إلّي سيدي بها 
في صدر النهار فواهللا ما مضى شطره حتـى جـائني رسـول عمـرو بـن 

                                                    
)٢  مـن ألنـه ثقـة) (ثقـة بأنـه ُوصف الذي اليسع بن حمزة بن أحمد الصحيح لعل -) ٤

 الرضا اإلمام أصحاب في فُذكر حمزة بن اليسع أما السالم) (عليه  الهادي اإلمام أصحاب
 مجهول. وهو السالم) (عليه

)٢  في الدعاء حقيقة ووّفر بصدق اطلب اي (فأدع) السالم) (عليه االمام تعبير الحظ -) ٥
  بكلمات اللسان تحريك مجرد اي السالم)(فاقرأ) (عليه يقل ولم ووجدانك باطنك
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ر بـي مسعدة فقال لي: أجب ال وزير، فنهضت ودخلت عليه، فلمـا بصـُ
تبّسم إلّي وأمر بالحديد فُفكَّ عني، وباألغالل فُحَلـت منـي، وأمـر لـي 
بخلعه من فاخر ثيابه، واتحفني بطيب، ثم أدناني وقّربني وجعل يحدثني 

  ويعتذر إلّي، ورّد علّي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن رفدي.
٢( قـد المكـاره)وكان الدعاء: يا من تحـلُّ بـه ع ٦ والموجـود فـي  )

  .٥٧الصحيفة السجادية/ ص
غفرته فبهذا الدعاء وأدعية الفرج األخرى نستمطر رحمة اهللا تعالى وم

نتبـاه لى واالوأن يرفع عّنا الباليا والفتن، ولنجعل هذه العودة إلى اهللا تعا
هـذه لمن الغفلة واحدة من منافع المرور بهذا البالء الشـديد والتعـّرض 

عنـوان دمة ليكون بالء خير لنا وليس جزاًء لسوء أفعالنا، تصـديقًا لالص
، وال البيان الذي أصدرناه تعليقًا على هذه األحداث (رّب ضارة نافعـة)

  تخفى المنافع األخرى التي تحققت حيث:
نهم أعادت تذكير الناس بإمام زمانهم الذي غفلوا عنه وما غفل ع -١

قيـادة  لظهوره وتوّليه بنفسه الشـريفةبدعائه وعنايته واستشعروا الحاجة 
 هلية.البشرية نحو الهدى والصالح والقضاء على الباطل واالنحراف والجا

التّف الناس حول مرجعيتهم الدينية واسـتجابوا لنـداءاتها حتـى  -٢
التطوع للقتال ومألوا معسكرات التدريب وألقوا الحجـة عليهـا لتـنهض 

                                                    
)٢ ٢ الدعوات: مهج - )٦ ٧ ١. 
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اضعاف المرجعية الدينية وفصـل بمسؤوليتها وأفشلوا خطط من حاولوا 
 القواعد عنها.

انبعثت الروح الوطنية بعـد أن ضـاعت فـي هـوس االنتمـاءات  -٣
 القومية والطائفية وااليدلوجية وتفّرق الشعب أيدي سبأ.

صحا المسؤولون السياسيون والعسكريون من سكر المغانم التـي  -٤
 انهمكوا في جمعها وحيازتها من مواقعهم بغير حق.

ر خالفاتهم واتحدوا على هدف واحد وهو دفـع هـذا نسي الكثي -٥
 الخطر الخبيث.

ة الحاج وغيرها من النتائج التي ينبغي للعقالء االلتفات إليها من دون
دبني إلى تعريضهم لهذا البالء الشديد كما ورد في الدعاء (الهـي ال تـؤ

 بعقوبتك وال تمكر بي في حيلتك).
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٤١٥   

  
}{)٢ ٧ ( 

٢٢ 
عالية في هذه الليلة األخيرة من شهر رمضان المبارك نأخذ درسًا من ف

في مثـل هـذه الليلـة ،وفيهـا تطبيـق ) ×(كان يقيمها االمام السجاد 
) كجـدهم ^وتجسيد آلية في القران الكريم ،واألئمـة المعصـومون (

 واالقـرآن ،واآليـة قولـه تعـالى (َوْلَيْعُفـكان خلقهم ) ’(رسول اهللا 
  .٢٢:النور )َرِحيٌم ُفوٌرَغ اللَُّهَو َلُكْم اللَُّه َيْغِفَر َأْن ُتِحبُّوَن َأَلا َوْلَيْصَفُحوا

فاآلية تعلمنا اسلوبًا لتحصيل المغفرة االلهية والعفـو والصـفح ،وإن 
كان اهللا تعالى متصفًا في ذاته بأنه غفور رحيم ويبتدئ عبـاده بمغفرتـه 
ورحمته وإن لم يكن منهم استحقاق ،لكنه تعـالى يزيـدهم مـن فضـله 
فيعلمهم أنهم إن أحبوا أن يغفر اهللا لهم وكل إنسان يحب ذلك إذ ما من 

قل مستعد لمالقاة اهللا تعالى بعمله من دون فضـل اهللا تعـالى وكرمـه عا
فعليهم أن يتعاملوا بينهم بالعفو والصفح ويتجـاوز بعضـهم عـن بعـض 

                                                    
)٢  فاطمـة ديوان مصّلى من جمع في ظله دام اليعقوبي المرجع سماحة لكلمة تقرير -) ٧

 والطلبـة الشـباب مـن وجمـع االشرف النجف في الجامعة حي في السالم عليها الزهراء
 عليـه المـؤمنين أميـر جوار الى رمضان شهر من االواخر العشر إقامة في شاركوا اللذين
٠ السالم ٢ االحد يوم٠ ١ رمضان ٩ ٢ المصادف ٤٣٥ ٧/٧/٢ ٠١٤ .  
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  ليحتجوا بذلك على اهللا تعالى احتجاج انس ومودة وشفقة واستعطاف.
في دعـاء ابـي حمـزة ) ×(وهذه المعاني عبر عنها االمام السجاد 

نا الّلُهمَّ ِإنَّ( َك َأْنَزْلَت ِفي ِكتاِبَك َأْن َنْعُفَو َعمَّْن َظَلَمنـا َوْقـْد َظَلْمنـا َأْنُفسـَ
َفاْعُف َعّنا َفِإنََّك َأْولى ِبذِلَك ِمّنا َوَأَمْرَتنا َأْن الَنُردَّ ساِئًال َعْن َأْبواِبنـا َوَقـْد 

٢(ِجْئُتَك ساِئًال َفال َتُردَِّني ِإّال ِبَقضاء حاَجِتي ٨ (.(  
ي فهذه اآلية في فعالية كان يجريها ) ×(د االمام السجاد وقد جّس

آخر ليلة من كل شهر رمضان ،فقد روى السيد أبن طاووس في كتـاب 
مـام مضمونها باختصـار ان اال) ×(االقبال بإسناده الى االمام الصادق 

ّهم كان يشتري العبيد واالماء خالل السنة ويؤدبهم ولـيفق) ×(السجاد 
يفة ًا وال امة وإذا أذنب احد منهم كتب ذنبه في صحوكان ال يضرب عبد
  وتاريخها ولم يعاقبه.

حتى إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان ،دعاهم وجمعهم حوله ،ثم 
لك ؟ ذأظهر الكتاب ثم قال :يا فالن فعلَت كذا وكذا ولم أودّبك اتذكر 

  .يعًافيقول : بلى يا ابن رسول اهللا ،حتى ياتي على آخرهم ويقّررهم جم
ثم يقوم وسطهم ويقول لهم :أرفعوا أصواتكم وقولوا :يـا علـي بـن 
الحسين إن ربَّك قد آحصى عليك كل ما عملت ،كما آحصيت علينا ما 
عملنا ،ولديه كتاب ينطق عليك بالحق ،ال يغادر كبيـرة وال صـغيرة إال 

                                                    
)٢ ٣: الجنان مفاتيح -) ٨  الثمالي. حمزة ابي دعاء من ٤٩
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احصاها ،وتجد كل ما عملت لديه حاضرًا كما وجدنا كـل مـا عملنـا 
،فأعُف وأصفح كما ترجو مـن المليـك أن يعفـو عنـك لديك حاضرًا 

،فأعُف عنا تجده عّفوا ،وبك رحيمًا ،ولك غفورًا ،وال يظلم ربك أحـدا 
،كما لديك كتاب ينّطق بالحق علينا ال يغادر صغيرة وال كبيرة مما اتيناها 

  إال أحصاها.
 وهّو ينادي بذلك على نفسه ويلقّنهم ،وهم ينادون معه وهـو واقـف

 يبكي وينوح ويدعو بمضمون ما نقلناه من دعاء ابـي حمـزة ،ثـمبينهم 
يقبل عليهم ويقول :قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني وممـا كـان منـي 

  اليكم ،فيقولون : قد عفونا عنك يا سيدنا وما اسأت.
 أعتقهُ فيقول لهم :قولوا اللهم أعُف عن علي بن الحسين كما عفا عنا ف

ين رب لرق فيقولون ذلك ،فيقول اللهم آمـمن النار كما أعتق رقابنا من ا
 العالمين اذهبوا فقد عفوُت عنكم وأعتقت رقابكم رجـاءه للعفـو عنـي

  وعتق رقبتي فيعتقهم.
فإذا كان يوم الفطر منحهم جوائز تصونهم وتغنيهم عمـا فـي أيـدي 
الناس ،وما من سنة إال وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما 

٢( ًا الى أقل أو أكثر)بين العشرين نفس ٩ (.  
) ^أقول في الرواية دروس عديدة (منها) تواضع ائمة أهل البيت (

                                                    
)٢ ١: التبريزي للملكي المراقبات )٩ ٢- ٩٩ ٠٠ 
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وسمو اخالقهم وتّرفعهم عن االنتقام والرد على االساءة مضافًا الى اننـا 
) ×(تعرفنا من خاللها على احدى الوسائل التي نشر االمـام السـجاد 

يتهم ألن هؤالء العبيد ) ومناقبهم وأخالقهم ومظلوم^علوم اهل البيت (
كانوا ينتشرون في االمصار وينقلون ما شاهدوه من سيرة االمام السـجاد 

)×. (  
هذه كلها اشارات مختصرة ،والمهم هنا تطبيق اآلية الكريمة على هذا 

يستطيع أن يقوم بهذا العمل سرًا بينه وبين ) ×(الفعل ،فقد كان االمام 
اهللا تعـالى العفـو إال ان االمـام  ربه فيعفوا عمن أساء اليه ويطلـب مـن

كان يجري العمل علنًا ليوصل هذا الدرس الى اآلخرين وُلينقـل ) ×(
عبر االجيال مضافًا الى أن ((العمل بالقلب كما انه عبادة له فـإجراء مـا 
 فيه على الجوارح ايضًا عبادة للجوارح فعند االتيان بـالجوارح تتحقـق

 مجرد يؤثره ال ورقة خاصًا تأثيرًا القلب في تؤثر وانها ايضًا، بها العبادة
 الن الدائم، الفيض فيمتد ايضًا مؤثر آخر لعمل سببًا ويصير القلبي االمر

 زائـدا نـورًا القلـب في عملها فيؤثر العمل نور من حظًا ايضًا للجوارح
٣( )عمله) نور على ٠ (.  

 صـلوات( االطهار واالئمة ورسوله تعالى اهللا يريده ما هو االدب هذا
 بـين والتقـاطع التبـاغض يسـتحق شـيء ال اذ مّنا،) اجمعين عليهم اهللا

                                                    
)٣ ٢التبريزي: للملكي المراقبات )٠ ٠٢  
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 نرجـو اننا المعقول من رحم ،وليس ذوي كانوا اذا وخصوصا المؤمنين
 الـرحم نقطـع ونحن الجنان في اولياءه ومجاورة وتعالى تبارك اهللا رضا

 على تجاوز او منه صدر تقصير او قالها سيئة كلمة ألجل االيمان وآصرة
  .مال على بينهم تنازع او حقوقه، بعض

 في ءتجا والصفح بالعفو االمر فيها ورد التي اآلية ان للنظر والملفت
 اتهمـوا اذ) ’( رسـول حق في البعض ارتكبها كبرى جريمة سياق

 مـن ال لها خدين من ابراهيم ولدت وانها بالفاحشة القبطية مارية زوجته
 فـرغم االفك، بحديث المعروفة الحادثة وهي) ’( اهللا رسول زوجها

 ءاألنبيـا وخاتم اهللا خلق اكرم وهو عليه وقعت من وعظم الجريمة عظم
يَعَت َأْن بُّوَنُيِح الَِّذيَن (ِإنَّ ذلك الى اآليات اشارة الدولة ،وقد ،ورئيس  شـِ
 َيْعَلـُم اللَّـُهَو اْلآِخَرِةَو الدُّْنَيا ِفي َأِليٌم َعَذاٌب َلُهْم آَمُنوا الَِّذيَن ِفي اْلَفاِحَشُة

 ِتاْلُمْحَصَنا َيْرُموَن ِذيَنالَّ (ِإنَّ عنها تعالى وقال١٩:النور َتْعَلُموَن) َلا َوَأْنُتْم
 ٢٣: النور ِظيٌم)َع َعَذاٌب ْمَوَلُه َرِةَواْلآِخ الدُّْنَيا ِفي ُلِعُنوا اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَلاِت

 البحـث، محـل اآليـة في والصفح العفوب االمر معها جاء فقد ذلك ومع
 فـي لهـا نتعـرض التي االمور توافه عن نحن نصفح وال نعفو ال فكيف
  .حياتنا
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)٣ ١ ( 

 

ين اآليات الكريمة والروايات الشريفة الواردة في وجوب بـر الوالـد
 لَّاَأ بَُّكَر َوَقَضى{واالحسان اليهما وحرمة عقوقهما كثيرة جدا قال تعالى 

ْيَنا{ ]٢٣:  سـراءاإل} [ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإيَّاُه ِإلَّا َتْعُبُدوا اَن َوَوصـَّ  اْلِإْنسـَ
 الدُّْنَيا ِفي اَصاِحْبُهَمَو} {ِصيُراْلَم ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكْر َأِن} {ِبَواِلَدْيِه
 األحقاف[ }ِإْحَساًنا اِلَدْيِهِبَو اْلِإْنَساَن َوَوصَّْيَنا{ ]١٥-١٤:  لقمان} [َمْعُروًفا

  . ]٨٣:  قرةالب} [َساًناِإْح َوِباْلَواِلَدْيِن اللََّه ِإلَّا َتْعُبُدوَن َلا{ ]١٥: 
  اما الروايات فكثيرة جدا نذكر منها :

لما ُسئل عـن حـق الوالـدين علـى ) ’(ما روي عن رسول اهللا 
قـال ) ’(باختصار (هما جنتك ونارك) وعنـه ) ’(ولدهما قال 

(رضى اهللا في رضا الوالد وسخط اهللا فـي سـخط الوالـد) وعـن اميـر 
                                                    

)٣  وطلبـة الشـباب مـن كبيـر حشـد مـع ظلـه) (دام اليعقـوبي الشيخ سماحة كلمة ) ١
 جـوار الـى رمضان شهر من االواخر العشر في باستضافتهم العادة جرت الذين الجامعات

 يـوم سـماحته والتقـاهم لهم، اخالقي عبادي برنامج وتنظيم السالم) (عليه المؤمنين امير
٢ الخميس ١- رمضان- ٦ ٢ الموافق ٤٣٥ ٢- ٧- ٤ ٠١٤  
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٣( قال : (برُّ الوالدين اكبر فريضة )) ×(المؤمنين  ٢ (  
معنى واضح ومعروف وال يحتاج الى بيان وتفصيل وكل الـذي هذا 

  ر .علينا هو التنفيذ وااللتزام بكل حب ومودة ورحمة وصبر وسعة الصد
اما ما اريد ان اشير اليه فهو مصداق آخر للوالدين تنطبق عليهما هذه 
اآليات والروايات بل هي فيهما أأكد وأشد، وتبينُه الرواية التاليـة، روى 

كنت عند علي بن أبي الصدوق بسنده عن انس ابن مالك قال : (الشيخ 
في الشهر الذي أصيب فيه وهو شـهر رمضـان فـدعا ابنـه  ×طالب 

ثم قال: يا أبا محمد اعل المنبر فاحمد اهللا كثيرا، وأثن عليه،  ×الحسن 
بأحسن الذكر، وقل: لعـن اهللا ولـدا عـق  ’واذكر جدك رسول اهللا 

ق أبويه، لعن اهللا ولدا عق أبويه، لعن اهللا عبدا أبق أبويه، لعن اهللا ولدا ع
٣(من مواليه، لعن اهللا غنما ضلت عن الراعي ٣ وانزل. فلما فرغ من خطبته  )

ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا: يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول اهللا 
، فقـال أميـر ×نبئنا [الجواب] فقال: الجـواب علـى أميـر المـؤمنين 

في صالة صالها فضرب بيده اليمنى  ’إني كنت مع النبي : ن المؤمني
إلى يدي اليمنى فاجتذبها فضمها إلى صدره ضما شديدا ثم قال لي: يا 

أنا وأنت أبوا هذه األمة، فلعن  :، قال’علي، قلت: لبيك يا رسول اهللا 
                                                    

)٣ ٩/٥ الحكمة: ميزان في غيرها وكثير الروايات هذه راجع ) ٢ ٦٧ 

)٣  عليـه اهللا (صـلى وذكـر ) أجيره ظلم من اهللا (لعن الثالثة الفقرة ان اخرى رواية في ) ٣
  عليه) اهللا فلعنة أجرتنا ظلمنا فمن االمة هذه اجيرا وانت واني (اال معناها في واله)
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اهللا من عقنا، قل: آمين، قلت: آمين. ثم قال: أنا و أنت موليا هـذه األمـة 
فلعن اهللا من أبق عنا، قل: آمين، قلت: آمين، ثم قال: أنا وأنت راعيا هذه 

وسمعت  :×األمة فلعن اهللا من ضل عنا، قل: آمين، قال أمير المؤمنين 
قـائالن معـي " قائلين يقوالن معي: " آمين " فقلت: يا رسول اهللا ومـن ال

٣( ).‘جبرئيل وميكائيل  :آمين "؟ قال ٤ ( .  
 فـي) ×(وورد في تفسير فرات بن ابراهيم بسنده عن االمام الباقر 

 ]١٤:  لقمـان} [ْلَمِصيُرا ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكْر َأِن{ تفسير قوله تعالى 
  )) .×(وعلي ابن ابي طالب ) ’(قال ( رسول اهللا 
اًن القمي فـي قولـه تعـالى (َوِباْلَواِلـَدْيِنوفي تفسير   (ا) قـال ِإْحسـَ

 ، وورد عن جابر عن))×(وامير المؤمنين ) ’(فالوالدان رسول اهللا 
 ]٣ : البلـد} [َوَلَد َوَما َوَواِلٍد{في تفسير قوله تعالى ) ×(االمام الباقر 

ه ول) وورد في تفسير ق^، وما ولد من االئمة ()×(انه امير المؤمنين 
) هما رسول اهللا وعلي ]١٥:  األحقاف} [ ِبَواِلَدْيِه اْلِإْنَساَن َوَوصَّْيَنا{تعالى 

  ابن ابي طالب (صلوات اهللا عليهما).
ويشرح في تفسير العسكري معنى ابوتهما (صلوات اهللا عليهما) قال 

افضـل ) ’(ِإْحَساًنا) قال رسول اهللا  (ولقد قال اهللا تعالى (َوِباْلَواِلَدْيِن
والديكم واحقهما بشكركم محمد وعلي، وقال علـي ابـن ابـي طالـب 

                                                    
)٣ ١ الصدوق: الشيخ - األخبار معاني ) ٤  ١ح/١٨
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يقول انا وعلي بن ابي طالب ابوا هذه ) ’(سمعت رسول اهللا ) ×(
االمة، ولحقُّنا عليهم اعظم من حق والديهم فانا ننقذهم ان اطاعونـا مـن 

٣( النار الى دار القرار ونلحقهم من العبودية بخيار االحرار ) ٥ (.  
راغب في المفردات (االب) : الوالد وُيّسمى كل من كان سببا قال ال

ابا ) ’(في ايجاد شيء او صالحه او ظهوره ابًا ولذلك يسمى النبي 
ِهْم ِمـْن ِباْلُمْؤِمِنيَن َأْوَلى لنَِّبيُّ{المؤمنين، قال اهللا تعالى   َوَأْزَواُجـُه َأْنُفسـِ

قال لعلي (انا وانت ابوا هـذه ) ’(روي انه  ]٦:  األحزاب} [ُأمََّهاُتُهْم
٣(االمة)  ٦ (.  

في  االولى : حياة و وجود بدني مادي فاإلنسان له حياتان ووجودان:
هذه الحياة الدنيا به يأكل ويشرب ويتحرك ويتزوج ممـا يشـارك فيـه 

 م مماالحيوانات وينتهي بالموت، واصله من الوالدين النسبيين االب واال
  للوالدين.  اوجب لهما الحقوق المعروفة

الثانية : حياة ووجود معنوي به يتكامل ويسمو ويرتقي وهو الموجب 
للفوز في الحياة االبدية وقوامه االيمان باهللا تعالى وبما جاءت به رُسُله، 

} اْلَحَيـَواُن َلِهـَي اْلـآِخَرَة الـدَّاَر َوِإنَّ{وهذه هي الحياة الحقيقة لالنسان 
                                                    

)٣ ٣ : االنوار بحار في الروايات هذه ) ٥  اهللا رسول الوالدين (ان عنوان باب في ٩- ٦/٦
 تأويـل ( بعنـوان بـاب فـي اخـرى روايات وتوجد عليهما) اهللا (صلوات المؤمنين وامير

٢: االنوار بحار في ) السالم عليهم بهم القربى وذوي واالرحام والولد الوالدين ٣/٢ ٥٧ 

)٣  (اب) مادة للراغب، )المفردات ٦
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تعالى فـي آيـات كثيـرة مـن القـران ، وقد وصف اهللا ]٦٤:  العنكبوت[
َبنَّ َوَلا{الكريم االيمان بالحياة والكفر بالموت   ِفـي ُقِتُلـوا الَّـِذيَن َتْحسـَ

وضـرب امثلـة عديـدة  ]١٦٩:  عمران آل} [ َأْحَياٌء َبْل َأْمَواًتا اللَِّه َسِبيِل
  للمؤمن والكافر باألرض الميتة فأحييناها بماء االيمان والمعارف االلهية .

هما اصـل هـذه الحيـاة ) ×(وامير المؤمنين علي ) ’(والنبي 
 ِلَهَذا َهَداَنا ِذيالَّ ِهِللَّ اْلَحْمُد{ المعنوية ووجودنا فيها ولوالهما لكّنا امواتًا 

هما ابوا هذه االمـة ف ]٤٣:  عرافاأل} [اللَُّه َهَداَنا َأْن َلْوَلا ِلَنْهَتِدَي ُكنَّا َوَما
وات في حياتها المعنوية والنها الحياة االهم واالسمى كان حقهما (صـل

  اهللا عليهما) اكبر من الوالدين النسبيين.
ولعل مما يدل عليه من القران الكريم لرفع االستغراب قولـه تعـالى 

فقد ُحِمـل علـى  ]٢٢:  الزخرف} [ ُأمٍَّة َعَلى آَباَءَنا َجْدَناَو ِإنَّا َقاُلوا َبْل{
 َأَطْعَنـا ِإنَّـا{ العلماء ((اي علماءنا الذين ربونا بالعلم بداللة قوله تعالى 

وقيل في قولـه تعـالى  ]٦٧: األحزاب} [السَِّبيَلا َفَأَضلُّوَنا َوُكَبَراَءَنا َساَدَتَنا
َوِلَواِلَدْيَك) انه عنى االب الذي ولده والمعلم الذي علمـه  ِلي اْشُكْر (َأِن
(( )٣ ٧ (  

بل يمكن القول انهما ابوا هذه االمة حتى بالمعنى االول، النهما العلة 
الغائية للموجودات خلق الكون الجلهم وبهم يرزقون وبهم تستمر الحياة 

                                                    
)٣   (اب). مادة للراغب، المفردات ) ٧
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  ((ولوالهم لساخت االرض باهلها)) وبهم يسبب اهللا االسباب .
ى االن نكون قد عرفنا جانبا من الحديث الذي لـه اتجاهـان الن وال

االبّوة من المعاني المتضايفة كما يعبر اهل المنطق واالصول اي النسبية 
ذات االتجاهين، فال تتحقق االبّوة اال بالبنّوة، لذا علينا ان نلتفت الى هذا 

اءًا لرسـول اهللا التشريف العظيم الذي منَّ اهللا تعالى به علينا اذ جعلنا ابنـ
الـذي يعـرف قيمتـه مثـل االمـام ) ×(وعلي بن ابي طالب ) ’(

أحب إلـي  ×واليتي لعلي بن أبي طالب حين يقول () ×(الصادق 
من والدتي منه، ألن واليتي لعلي بن أبي طالب فـرض، ووالدتـي منـه 

٣( )فضل ٨ (  
 (َوِباْلَواِلـَدْيِنوحينئٍذ نقرأ اآليـات الكريمـة بهـذه الرؤيـة الجديـدة 

ُكْر َأِن} {ِبَواِلَدْيـِه اْلِإْنَساَن َوَوصَّْيَنا{ ِإْحَساًنا)  ِإَلـيَّ َوِلَواِلـَدْيَك ِلـي اشـْ
اْلَمِصيُر )وتقدم ان حقهما (صلوات اهللا عليهما ) اعظم من حق الوالدين 

قال ( محمد وعلي ) ×(الذي عرفنا عظمته، عن االمام الحسن السبط 
االمة فطوبى لمن كان بحقهما عارفا ولهما في كل احواله مطيعا ابوا هذه 

يجعله اهللا من افضل سكان جنانه ويسـعده بكراماتـه ورضـوانه) وعـن 
قال (من عرف حق ابويه االفضلين محمد وعلـي ) ×(االمام الحسين 

٣( واطاعهما حق الطاعة قيل له تبحبح في اي الجنان شئت )) ‘( ٩ (  
                                                    

)٣ ٣ ج البحار،  ) ٨ ٢ ص :٩ ٩ ٩.  
)٣ ٣ : االنوار بحار )٩ ٦/١ ٣: العسكري تفسير عن ٠ ٣٠  
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بارين مطيعين، نقل في المناقب عـن القاضـي وعلينا ان نكون ابناءا 
ابي بكر احمد ابن كامل قوله (يعني ان حق علي على كل مسـلم ان ال 

٤( يعصيه ابدا) ٠ (.  
) ×(وامير المؤمنين ) ’(واذا لم تتحقق شروط البنوة فان النبي 

يتبرءان منه وينفيان انتسابه اليهما، وتصور العار الذي يلحق من يتبرأ منه 
قال: (اما يكره احدكم ) ×(وينفيان نسبته اليهما، عن االمام الرضا ابواه 

ان ينفى عن ابيه وامه الذين ولداه قالوا بلى، قال فليجتهد ان ال ينفى عن 
٤( ابيه وامه الذين هما ابواه افضل من ابوي نفسه) ١ (.  

ُحكي ان ذئبًا نزى على انثى غـزال فحملـت منـه وولـدت مولـودا 
ب ام غزال لُيطبَّق الحكم الشرعي على كل منهما، اختلف فيه هل هو ذئ

وتقول الحكاية ان القاضي حكم بان يقـدم امامـه نوعـان مـن الطعـام 
احدهما من الرياحين والمسك واالخر من الجيف ولحوم الميتـة، فـان 

٤(تناول االول فهو غزال وان تناول الثاني فهو ذئب ٢ (.  
خالل المـنهج الـذي  ومحل الشاهد ان بنّوة االنسان الحد تعرف من

يسير عليه ويرتضيه لنفسه فان كان صالحا كان ابنـا لرسـول اهللا واميـر 
                                                    

)٤ ٣ االنوار بحار ) ٠ ٦/١ ٣/١ : طالب ابي آل مناقب عن ١ ٢٦  
)٤ ٣ : االنوار بحار ) ١ ٦/١ ٣: العسكري تفسير عن ٠ ٣٠  
)٤ ٨ : العجائب) ترون ابصاركم (غضوا ) ٢  للمرحوم الدين اصول سلسلة كتاب عن ٩

٢/١ دستغيب: ٠٩ 
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المؤمنين (صلوت اهللا عليهما) وان كان فاسدا منحرفا فهو ابن لمعاويـة 
  ويزيد ونظرائهما .

قال : ( فأن الرجـل )  ×(في الحديث الشريف عن االمام الصادق 
اّدى األمانة  وحُسن خلقه مـع منكم اذا ورع في دينه وصدق الحديث و

الناس قيل هذا جعفري، فيسرُّني ذلك ويدخل عليَّ منه السـرور، وقيـل 
هذا أدب جعفر ، واذا كان على غير ذلك دخل عليَّ بالؤه وعاره، وقيل 

٤( هذا أدب جعفر) ٣ ( .  
) ^ينسبك فعال اليه والى ابائه الطـاهرين () ×(فاإلمام الصادق 

  هذه الصفات .وتحمل لقبه اذا تحليت ب
} ِمنِّـي َفِإنَّـُه َتِبَعِنـي َفَمـْن{) ×(وفي القرآن الكريم قول ابراهيم 

واتبعه كان منه ولـيس فقـط ) ×(فمن سار على نهجه  ]٣٦:  إبراهيم[
ينتسب اليه وبهذا استحق سلمان الفارسي هذا اللقب في الحديث النبوي 

٤(المشهور (سلمان منا اهل البيت)  ٤ وبالعكس فان االنتساب البـدني ال  )
قيمة له اذا لم يكن مقترنًا بالطاعة واالتباع، كما حكى القرآن الكريم في 

:  هود} [ َصاِلٍح َغْيُر َعَمٌل ِإنَُّه َأْهِلَك ِمْن َلْيَس ِإنَُّه{ )×(ابن النبي نوح 
٤٦[.  

 )’(نسأل اهللا تعالى ان يجعلنا اهًال للتشرف بـالبّنوة لرسـول اهللا 
                                                    

)٤   ٢ح ١ باب العشرة، احكام ابواب الحج، كتاب : الشيعة وسائل ) ٣

)٤ ٣/٥( المستدرك في الحاكم رواه ) ٤ ٦/٢( والطبراني ، )٩٨ ٦١( 



٨٠٩ 
 

  وأن نؤدي حقوق هذا االنتساب بفضله وكرمه.) ×(وامير المؤمنين 
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٤١٧   

  
}{)٤ ٥ ( 

  ]٦[التحريم :   
َوُقوُدَهـا النَّـاُس َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِلـيُكْم َنـارًا [  

ا َرُهم َوَيفَعُلوَن َم َما َأَم اَهللاال َيعُصوَن َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد
  ).٦ُيؤَمُروَن] (التحريم:

اآلية الشريفة تتضمن درسًا في المسؤولية األسرية واالجتماعيـة   
ول عن رعيتـه، انطالقًا من الحديث الشريف (أال ُكلكم راٍع وكلكم مسؤ

والرجل راٍع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهـل 
بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 

٤(رعيته) ٦ (.  
وتبرز أهمية هذه المسؤولية اليوم بشكل واضح المتالك الفسـاد   

علـة ومثيـرة والضالل واالنحراف وسائل وتقنيات وأدوات متطـورة وفا
عظـيم وجاذبة مما يوجب أكثر من ذي قبل االهتمام بهذا األمر اإللهي ال

  ووضع اآلليات المناسبة لاللتزام به.
                                                    

)٤ ٢ الثالثاء يوم السعيد الفطر عيد لصالة االولى الخطبة ) ٥ ٢- ٧- ٩ ٠١٤  
)٤ ١ القرآن: تفسير في األمثل )٦ ٤/٢   .١/٦ ورام: مجموعة عن ٩
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] خطـاب عـام موّجـه لجميـع المـؤمنين َيا َأيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا[  
  والمؤمنات .

[ُقوا] فعل أمر من الوقاية، و((الوقاية حفظ الشـيء عمـا يؤذيـه   
) وقـال تعـالى: [َوَوَقـاُهم ١١ل تعالى: [َفَوَقاُهم اُهللا] (اإلنسان:ويضّره، قا

)، والتقوى جعـل الـنفس فـي وقايـة ممـا ٥٦َعَذاَب الَجِحيِم] (الدخان:
ُيخاف، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يـؤثم، وذلـك 
بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات لما روي (الحالل بـيِّن 

٤(م بيِّن ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه) ))والحرا ٧ (.  
] وجوب وقاية النفس وحفظها من النار ثابـت َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم[  

وواضح، والجديد في اآلية أنها تقرن األهل بـالنفس فـي حفظهـم مـن 
  ارتكاب ما يوجب النار التي وصفتها اآلية الشريفة بأوصاف مرعبة.

الكريم إلى هذه العناية الخاصة باألهل في آيـات وقد نبه القرآن   
الِة [): ’(كثيرة، كقوله تعالى مخاطبًا نبيه الكريم  َوْأُمْر َأْهَلـَك ِبالصـَّ

في بداية ) ’() وكان من أوائل ما نزل عليه ١٣٢] (طه:َواْصَطِبْر َعَلْيَها
) وحكى عـن ٢١٤] (الشعراء:َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اَألْقَرِبيَنالدعوة اإلسالمية: [

الِة َوالزََّكـاِةإسماعيل صادق الوعد بقوله تعالى: [ ] َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصـَّ
َيا ). فهناك إذن مسؤولية خاصة عن األهل جمعها قوله تعالى: [٥٥(مريم:

                                                    
)٤ ٨ للراغب: المفردات )٧  (وقى). مادة ،٨١
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َجاَرُة َعَلْيَها َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِح
  ).٦] (التحريم:َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد

ويشهد لهذا الوجوب المؤكد نصوص شريفة أخرى، كقول أمير   
٤((علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأّدبوهم)): ×(المؤمنين  ٨ كما يشهد  )

له ورود تطبيقات لهذه المسؤولية الخاصة كتأديب الصبيان على الصالة 
٤(سنينمن عمر ست أو سبع  ٩ ، أو ما ورد فـي أعمـال ليلـة القـدر أن )

كانـت ال تـدع أهلهـا ينـامون فـي تلـك الليلـة ) ÷(السيدة الزهراء 
وتعالجهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار أي كانـت تـأمرهم بـالنوم 

يوقظ أهله ) ’(نهارًا لئال يغلب عليهم النعاس ليًال، وكان رسول اهللا 
٥(لنيام بالماءفي تلك الليلة ويرّش وجوه ا ٠ (.  

وال تعني هذه الدعوة التي أطلقتها اآلية لوقاية األهـل مـن النـار   
إكراههم على شيء، فقد شرحت حدود هذه المسؤولية روايات عديـدة 

٥(رواها الشيخ الكليني في الكافي ١ (:  
في قـول اهللا عـز ) ×((منها) عن أبي بصير عن اإلمام الصادق   
]، قلُت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بمـا َوَأْهِليُكْم َنارًاُقوا َأنُفَسُكْم وجل: [

                                                    
)٤ ٢/٥العمال: كنز )٨ ٤ ح ،٣٩ ٦٧٦.  
)٤ ٤/١ الشيعة: وسائل )٩  .٣ باب الفرائض، أعداد أبواب ،٨

)٥   .اإلسالم دعائم عن الجنان مفاتيح )٠
)٥ ٥/٦الكافي: )١   .٢ ،١ح ،٢
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أمر اهللا، وتنهاهم عما نهى اهللا، فـإن أطـاعوك كنـت قـد وقيـتهم، وإن 
  عصوك كنت قد قضيت ما عليك).

) ×((ومنها) عن عبد األعلى مولى آل سام عن أبـي عبـد اهللا   
] ْهِليُكْم َنارًاَسُكْم َوَأا َأنُفآَمُنوا ُقوَيا َأيَُّها الَِّذيَن قال: (لما نزلت هذه اآلية: [

جلس رجٌل من المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عن نفسـي وُكّلفـت 
حسبك أن تأمرهم بما تأمر بـه نفسـك، ): ’(أهلي! فقال رسول اهللا 

  وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).
فالمطلوب بمقتضى هذه اآلية أن يحفظ اإلنسان أهله من الوقوع   
م منها بأن يرشدهم إلى الطاعة ويقّربهعاصي وما يسخط اهللا تعالى في الم

رهم ويزّينها لهم ويقنعهم بها ويكافئهم على فعلها، وبنفس الوقـت يحـّذ
  من المعصية ويردعهم عنها ويحميهم من الوقوع فيها.

وقد ذكر العلماء (قدس اهللا أرواحهم) في رسائلهم العملية أمثلة   
: ((يجب عليـه إذا رأى مـن أهلـه التهـاون فـي لهذه المسؤولية فقالوا

الواجبات، كالصالة وأجزائها وشرائطها بأن ال يأتون بهـا علـى وجههـا 
لعدم صحة القراءة واألذكار الواجبة منهم، أو أنهم ال يتوضأون وضـوءًا 
صحيحًا، أو ال يطهرون أبـدانهم ولباسـهم مـن النجاسـة علـى الوجـه 

رهم ونهيهم على الترتيب المتقدم حتى الصحيح، فيجب عليه تعليمهم وأم
يأتوا بها على وجهها الصحيح. وكذا الحال في بقية الواجبات، وكـذلك 
في المعـامالت وسـائر األحكـام. وكـذا إذا رأى مـنهم التهـاون فـي 
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المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان بين بعضهم على بعـض أو علـى 
نه يجب عليه أن ينهاهم عن غيرهم أو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة، فإ

٥(المنكر، حتى يرتدعوا عن المعصية)) ٢ (.  
  -ويمكن أن نفهم لهذه المسؤولية المؤكدة عدة مالكات ومناشئ:  

إن هذا التأكيد وقرن األهل بالنفس في الخير والشر يالحظ أمـرًا  -١
فطريًا ونزعة لدى اإلنسان فإنه يعتبر أهله كنفسه يصيبه ما يصيبهم، مـن 

قـال: (ووجـدتك ) ×(لولـده الحسـن ) ×(المـؤمنين  وصية أمير
بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئًا لو أصـابك أصـابني، وكـأن 

٥(الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي) ٣ . وقد )
) هذه الغريزة اإلنسانية، ^حكى القرآن الكريم عن جملة من األنبياء (

َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقـاَل َوِمـن [ ):×(قال تعالى عن إبراهيم 
َوَناَدى ُنوٌح رَّبَُّه َفَقـاَل [): ×() وقال عن النبي نوح ١٢٤] (البقرة:ُذرِّيَِّتي

) وقـال تعـالى عـن ٤٥] (هود:َربِّ ِإنَّ اُبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ
). ومن ١٦٩] (الشعراء:ِلي ِممَّا َيْعَمُلوَنَربِّ َنجِِّني َوَأْه[): ×(النبي لوط 

ُكَر ِنْعَمَتـَك األدعية التي وردت في القرآن الكريم [ َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأشـْ
الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي 

                                                    
)٥ ٢/٢ الصالحين: منهج )٢ ٨( المسألة ،٤٠  (قدس الحكيم للسيد الصالحين منهاج )،٨٨

١/٤ سره): ١/٣ سره): (قدس الخوئي وللسيد )،٨( مسألة ،٩٠ ١( مسألة ،٥٣ ٢٧٤.( 

)٥ ٦ البالغة: نهج )٣ ٣ العدد والكتب، الرسائل قسم ،١٦ ١.  
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ة أن األمر بوقاية األهل ينّبه اإلنسان على ) والخالص١٥] (األحقاف:ُذرِّيَِّتي
 أنك إن أردت الخير ألهلك وأن يلتحقوا بك في الجنة فعّلمهم ما يتقون.

إن للشخص سلطنة وقيمومة ووالية عرفية واجتماعيـة وشـرعية  -٢
 خاصة على أهله وذويه مما تعطيه قوة في التـأثير ومـن غيـر المتوقـع

 يمكن أن تحصل مع الغير مثـل وجود موانع من ممارسة الفريضة كالتي
ن حصول الضرر أو اختالل النظام ونحو ذلك، فتكون مسؤوليته أكبـر أل

 وجود المقتضي أقوى والمانع يكاد يكون مفقودًا.

إن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمـع فـإذا صـلحت هـذه  -٣
الـذي هـو –األسرة وتلك وتلك صـلح المجتمـع، فصـالح المجتمـع 

بإصالح أسرته، فكـأن الشـارع المقـدس  كل فرد يتحقق بقيام -الهدف
 مع.بتأكيده على إصالح األسرة يضع لنا المنهج والطريق إلصالح المجت

إن الفرد مسؤول اجتماعيًا عن أسرته فإذا صدر مـنهم مـا يـزين  -٤
كان له، وإذا صدر منهم ما يشين كـان عليـه؛ لـذلك ورد عـن اإلمـام 

٥(ًا لنا وال تكونوا علينا شينًا)مخاطبًا شيعته: (كونوا زين) ×(الصادق  ٤ ( 

                                                    
)٥ ١/٣ :الفقيه يحضره ال من )٤ ١ ح ،٨٣  صّلوا بأخالقهم، الناس خالفوا زيد يا( وفيه:١٢٨

 األئّمـة تكونـوا أن اسـتطعتم وإن جنـائزهم، واشـهدوا مرضاهم، وعودوا مساجدهم، في
 يـؤّدب مـا أحسـن كان ما الجعفرية هؤالء قالوا: ذلك فعلتم إذا فإّنكم فافعلوا والمؤذنين
 يـؤّدب مـا أسـوأ كـان مـا بجعفـر فعل الجعفرية هؤالء قالوا: ذلك تركتم وإذا أصحابه،
 .)أصحابه
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يتسـمون باسـمه، فإصـالح الفـرد ) ×(ألنهم محسوبون على اإلمـام 
ألسرته إنما هو عمل يقّدمه لنفسه ألن الثناء يعود إليه فيما لـو صـلحوا 

    وأحسنوا، كما أن الولد المنحرف يعيَّر به ويعتذر عن إساءته.
اط إذن ولـي األمـر فـي وقد ورد مثل هذا الوجه في تعليـل اشـتر     

الدخول بالباكر (في زواج المتعة) ألن عارها يرجـع علـى أهلهـا قـال 
(كراهيـة العيـب علـى ): ×((يكره للعيب على أهلها) وقال ): ×(

٥(أهلها) ٥ ( . 

إن عدم صالح األهل يضعف موقف الفرد عند قيامه بواجبه فـي  -٥
 أوًال نـه ليبـدأممارسة األمر والنهي في المجتمع؛ ألنهم سيرّدون عليه بأ

 بإصالح أهله، مما يجعله في حرج من ممارسة هذه الفريضة العظيمة.

إن األسرة وحدة مصغرة من المجتمع وفيها تنوع نفسي وفكـري  -٦
فة في ألداء الوظي -كما يقال–وثقافي فتصلح أن تكون معسكرًا تدريبيًا 

 فـيالمجتمع فيستفيد العامل من كيفية التعاطي مع األهل مـع تنـوعهم 
التعاطي مع المجتمع وهو أحد وجوه فهـم الحـديث النبـوي الشـريف 
(خيركم خركم ألهله وأنا خيركم ألهله) وكذلك حـديث (مـن عـرف 

  نفسه فقد عرف رّبه).
وما أكثر مصاديق هذا الوجـوب المؤكـد اليـوم كتـوفير البيئـة   

                                                    
)٥ ١ باب المتعة، أبواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )٥ ١. 
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هة، الصالحة لهم في البيت بدءًا من اختيار الزوجة المؤمنة العفيفة المتفق
وأن يكون لهم أسوة حسنة ألن رب األسرة يكون المثل األعلى لهم، وأن 
يجنبهم أصدقاء السوء، وأن يعلمهم ويرشدهم إلى كل مـا فيـه صـالح 
الدنيا واآلخرة، وأن ال يهمل أمر متابعتهم وتفقد شؤونهم بعذر االنشغال 

في  بالكسب أو أي أمر آخر، وأن ينبههم إلى أوقات الصالة برفع األذان
أنه مما يوجب كثرة الولد ): ×(وقد ورد فيه عن اإلمام الرضا –البيت 

٥(والشفاء من األمراض ٦ ويصلي بهم جماعة إن اسـتطاع، وأن يختـار  -)
لهم أحمد السبل وأرشدها في دراستهم وكسبهم وأوضاعهم االجتماعية 

  ونحو ذلك.
وهذه المسؤولية ممتدة طول الزمـان ألن اإلنسـان ال يخلـو مـن   

 أخـًا، لمسؤولية عن االهل فهو إما أن يكون ابنـًا أو أبـًا أو زوجـًا أوا
 وكذلك بالنسبة للمرأة، أما مسؤوليته عن أسرته الخاصـة فـال بـد مـن

لـة المؤه االلتفات إليها ورعايتها من قبل الزواج باختيار المرأة الصالحة
  لحفظ بيته وماله وتربية أوالده.

  
  
  

                                                    
)٥ ١ باب األوالد، أحكام أبواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )٦ ١ح ،١ ٠. 
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٤١٨   

  
)٥ ٧ ( 

فـي غيبتـه ) ×(كان السؤال عن وجه االنتفـاع باإلمـام المهـدي 
اني حاضرًا في ذهن األجيال كلها من حين االخبار عن غيبة اإلمـام الثـ

 واألئمة الطاهرين (صلوات اهللا عليهم) ’(عشر على عهد رسول اهللا 
اآلثـار والبركـات أجمعين) ومنشأ التساؤل وجود تصـور ذهنـي بـأن 

حكـام المرجّوة من االمام والقائد مرتبطة بظهوره للناس كسؤاله عـن األ
 الشرعية أو حّله للمشكالت العلميـة واالجتماعيـة وتـزّود النـاس مـن

  محضره الشريف وال يكادون يفهمون وجهًا لالنتفاع به إذا غاب.
، عـن والمفروض بالمؤمن التسليم ألمر اهللا تعالى وعدم النقاش فيـه

قال: (وجه الحكمة في غيبته وجـه الحكمـة فـي ) ×(اإلمام الصادق 
ِغيبات من تقدمه من حجج اهللا تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك ال 
ينكشف إّال بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة لّما أتـاه الخضـر 

                                                    
)٥ ٢ الثالثاء يوم السعيد الفطر عيد لصالة الثانية الخطبة ) ٧ ٢- ٧- ٩ ٠١٤   
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إلـى ) ×(من خرق السفينة وقتل الغالم وإقامة الجدار لموسى ) ×(
اقهما، يابن الفضل: إّن هذا األمر أمٌر من أمر اهللا تعالى وسرٌّ من وقت افتر

سّر اهللا وغيب من غيب اهللا، ومتى علمنا أّنه (عز وجل) حكيم صدقنا بأن 
٥( أفعاله كّلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا) ٨ (  

واألئمـة المعصـومين ) ’(أقول: لكن األسئلة تكررت على النبي 
يناسب الذهنّية العامة، ففي اكمال الـدين للصـدوق ) فأجابوا بما ^(

إّنـه ذكـر ) ’(بسنده عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا 
اإلمام القائم في حديث وقال (ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبـة 
ال يثبت فيها على القول بإمامته إّال من امـتحن اهللا قلبـه باإليمـان، قـال 

يا رسول اهللا فهل يقع لشيعته االنتفاع به في غيبته؟ فقال  جابر: فقلُت له:
أي والذي بعثني بالنبوة إّنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته ): ’(

٥(في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجّللها سحاب). ٩ (.  
قـال: (لـم ) ×(وفي األمالي للصدوق بسنده عن اإلمام الصـادق 

تعالى آدم من حجة هللا فيها ظاهٌر مشـهور أو تخلو األرض منذ خلق اهللا 
غائب مستور وال تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة هللا فيها ولوالُه لـم 

فكيف ينتفـع النـاس بالحجـة الغائـب ): ×(ُيعبد اهللا، فقلُت للصادق 

                                                    
)٥ ٥ األنوار: )بحار ٨ ٢/٩ ٢ الباب ١ ٢/١ الدين: اكمال عن ٠  الغيبة. علة باب ٥٨

)٥ ١/٢ الدين: كمال )٩  .٣ح القائم، على تعالى اهللا نص باب: ٤١
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٦( المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب). ٠ (  
ة المقدسة على يد السفير محمد وفي االحتجاج ورد توقيع من الناحي

بن عثمان وفيه (وأما االنتفاع بي في غيبتي فكاإلنتفاع بالشمس إذا غّيبها 
عن األبصار السحاب وإني ألمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل 

٦( السماء فاغلقوا أبواب السؤال عّما ال يعنيكم). ١ (  
، اإلمـام بالشـمس أقول: في هذه الروايات تشبيهان، أحدهما تشـبيُه

ن أبالشمس إذا غّطاها السحاب، ونريـد اآلن ) ×(واآلخر تشبيه غيبته 
  نبّين وجوهًا لفهم هذين التشبيهين مما يوّفق اهللا تعالى له.

  (األول) تشبيه االمام بالشمس وله عدة وجوه:
ة إّن الشمس أصل الحياة وبدونها تنعدم الموجودات وهي الواسط -١

الموجودات، وهكذا اإلمام علـة الوجـود وواسـطة إلفاضة الحياة على 
الفيض اإللهي على جميع الموجودات وهم علة الوجود وألجلهم خلق، 
ولواله ساخت األرض بأهلها كما في الحـديث الشـريف وفـي دعـاء 

 االرض العديلة (ببقائه بقيت الدنيا وبيمينه ُرزق الورى، وبوجوده ثبتـت
 والسماء).

فقـد ُوجـدت قبـل أي شـيء آخـر، وألن الشمس أصل الحياة  -٢
وكذلك نور محمد وآل محمد (صلوات اهللا عليهم أجمعين) وجدوا قبل 

                                                    
)٦ ٥ األنوار: بحار بواسطة )نقلتهما٠ ٢/٩ ٢ . 

٥ األنوار: بحار بواسطة نقلتهما )٣( ٢/٩ ٣ 
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قوله (الحّجة قبل ) ×(الخلق، روى الشيخ الصدوق عن اإلمام الصادق 
٦( الخلق ومع الخلق وبعد الخلق). ٢ ( 

ة إن الشمس مصدر النور وهي التي تنير األشياء وتجعلها منظـور -٣
لـى عف عليها ولوال هذا النور لمـا أمكـن التعـّرف بالعين ويمكن التعّر

الشيء، وكذلك اإلمام هـو مصـدر المعـارف اإللهيـة والعلـوم ولـوال 
مـا ) لما امكن االهتداء إلى شيء منهـا، و^تأصيالت األئمة األطهار (

 يؤخذ عن غيرهم فهو زخرف من القول .

ان نفع الشمس عام ال تمنعه عن شيء مـن الموجـودات، وهـم  -٤
 َأْرَسْلَناَك َوَما{ات اهللا عليهم اجمعين)  كالشمس في عموم نفعهم (صلو

وإنما ال ينتفع بهـم مـن أراد لنفسـه أن  ١٠٧األنبياء} لِّْلَعاَلِميَن َرْحَمًة ِإلَّا
يكون أعمى ال يستفيد من نـور الشـمس، فـي الخصـال مـن حـديث 

 قال: (أشّد العمـى مـن عمـي عـن) ×(األربعمائة عن أمير المؤمنين 
فضلنا وناصبنا العداوة بال ذنب سبق إليه منا إّال أّنـا دعونـا إلـى الحـق 
 ودعاُه من سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهما ونصب البراءة مّنا والعداوة لنا)

)٦ ٣ (. 

وروى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بسند صـحيح عـن اإلمـام 
 اآلِخَرِة ِفي َفُهَو َمىَأْع َهـِذِه ِفي َكاَن َوَمن{في قوله تعالى ) ×(الباقر 

                                                    
)٦ ١/١ الدين: كمال )٢ ٦. 

)٦ ٤ الخصال: )٣ ٧ ٤. 
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(مـن لـم يدّلـه خلـق ): ×(، قـال ٧٢اإلسـراء} َسِبيًال َوَأَضلُّ َأْعَمى
السموات واألرض واختالف الليـل والنهـار ودوران الفلـك والشـمس 
والقمر، واآليات العجيبات على أّن وراء ذلك أمر أعظم منـه فهـو فـي 

٦( اآلخرة أعمى وأضّل سبيًال). ٤ (  
ن فهـي تطّهـر مـ -كما هو الصحيح–إن الشمس من المطهرات  -٥

ن النجاسة المادية ، فكذلك والية اإلمـام المعصـوم وحّبـه واتباعـه مـ
حاديث المطّهرات المعنوية فبها تقبل األعمال وتكّفر الذنوب وفي ذلك أ
فة الشري كثيرة، ألنها من أعظم الحسنات والقربات إلى اهللا تعالى، واآلية

 .)١١٤) (هود/السَّـيَِّئاِت ُيْذِهْبَن اْلَحَسَناِت ِإنَّتقول (

شيء يقترب من الشمس يصلى بحرارتها ويحترق تدريجيا  أيان  -٦
) بطاعتهم ^حتى يفنى في نورها، وكذلك من يتقرب من اهل البيت (

وحّبهم والسير على هديهم يفنى فيهم وتـذوب انانيتـه ونفسـه االمـارة 
وفي الحديث النبوي الشـريف  ٣٦إبراهيم:) َفِإنَُّه ِمنِّيَفَمْن َتِبَعِني بالسوء(

٦((سلمان ّمنا اهل البيت)  ٥ ( . 

كما أّن الناس متفاوتون في االستفادة من نور الشـمس فبعضـهم  -٧
يمنعها من الدخول إلى داره فيغلق األستار والنوافذ وال يستفيد من ضوء 

داره بالفتحـات  الشمس، وبعضهم يفتح منافذ بسيطة لإلنارة واآلخر يمأل
                                                    

)٦ ٤ التوحيد: )٤ ٦ باب ٥٥  .٦ح وجل، عز اهللا في والمراء الجدال عن النهي ٧

)٦ ٣/٥( المستدرك في الحاكم رواه )٥ ٦/٢( والطبراني ، )٩٨ ٦١(   
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واآلخر يستفيد منها في الزراعة وآخر لتوليد الطاقة الشمسـية، فكـذلك 
) التي تركوهـا لنـا مـن خـالل ^نور الهداية المتصلة بالمعصومين (

أحاديثهم الشريفة، تتفاوت الناس في االستفادة منها والعمل بها، فرّبمـا 
ولهما، بينما فـتح أغلق البعض نوافذ قلبه وعقله لمنع نور الهداية من دخ

آخر كّل حواسه ومنافذه الظاهرية والباطنية لتلقي هذه العلوم والمعارف 
 والكماالت الّالمحدودة بإذن اهللا تعالى.

كـن أن (الثاني) التشبيه لغيبة اإلمام بالشمس إذا جّللها السحاب ويم
  نفهم له عدة وجوه:

ا كما ان احتجاب الشمس بالسحاب ال يؤثر على حقيقة وجودهـ -١
 وال يصح لعاقل أن يستدل على عدم وجودها لعدم ظهورها للعين بسبب

لمجـّرد ) ×(تغطية السحاب لها، فكذلك ال يمكن إنكار وجود اإلمام 
موجـود وتوجـد معـه آثـاره المباركـة ) ×(عدم ظهوره للناس فهو 

 وألطافه الكريمة ورعايته الحانية.

إّن جملة من منافع الشمس ال تتوقـف علـى ظهورهـا المباشـر  -٢
وبتعبير آخر أن فائدة الشمس ال تقتصر على التعرض ألشعتها المباشـرة 
حتى ُيقال بعدم االنتفاع منها إذا حجـب السـحاب أشـعتها، فاحتجابهـا 
بالسحاب ال يمنع من االنتفاع بها وتبقى تؤدي دورها فـي حفـظ نظـام 

لمجموعة الشمسية وحركة االفالك، وكـذلك االنتفـاع الحياة واستقرار ا
بوجود اإلمام وفيوضاته المباركة ال تتوقف علـى ظهـوره المباشـر وإن 



٩٩٥ 
 

حرم الناس من بعض تلك االنتفاعات بسبب غيبته، ومنها ما تقـدم فـي 
الرواية الشريفة من كونه امانًا ألهل االرض ورد في رسالته الشريفة (إّنا 

تكم، وال ناسين لذكركم، ولوا ذلك لنزل بكم الألواء غير مهملين لمراعا
٦( واصطلمكم األعداء). ٦ ( 

إن احتجاب الشمس بالغيوم إنما هو لمن كان على األرض فلـو  -٣
خرج من جو األرض كالذي يحصل لركاب الطائرة عندما ترتفـع فـوق 

إنـه الغيوم فإنهم سيرون السماء صافية والشمس ظاهرة، فكذلك اإلمام ف
لــذوي الــدرجات االعتياديــة والمتدّنيــة، أمــا األنقيــاء  غيــر مشــّخص

 )×(المخلصون ومن حّلقوا في سماء الكماالت المعنوية فإّن اإلمـام 
 ن يسموأيظهر لهم ويرونه ويعرفونه ويتعاملون معه، وما على المؤمن إّال 

ويرتقي ويخرج من الحجب األرضية لتكتحل عينه بـالنظر إلـى اإلمـام 
)×.( 

سحاب للشمس فيه رحمة بالناس وفيها مصلحة لهـم إن تغطية ال -٤
أما من جهة نفس الغيوم لكونها تحمل أمطارًا تحيي األرض الميتـة، أو 
لعجز الناس عن تحّمل األشعة المباشرة للشمس فتضر أبصارهم وتصيب 
رؤوسهم بضربة الشمس وربما اضطروا إلى السكون في منازلهم والقعود 

فيهـا ) ×(لشمس، وكذلك غيبة اإلمـام عن أعمالهم حذرًا من أشعة ا

                                                    
)٦  سره). (قدس المفيد الشيخ إلى المقدسة الناحية رسالة االحتجاج: )٦
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مصلحة للناس، من عدة جهات كالتفاتهم إلـى ذنـوبهم التـي أوجبـت 
حرمانهم من االتصال المباشر باإلمام أو ألّن إيمانهم ليس قويًا يحتمـل 
القيادة المباشرة والنظر المباشر لإلمام، كالذين لم يتحملـوا قيـادة أميـر 

نيا واآلخرة، فعدم االبـتالء بالقيـادة ففشلوا وخسروا الد) ×(المؤمنين 
المباشرة رحمة بالناس لئّال تزيغ بصائرهم كتضّرر بصر مـن ينظـر إلـى 

) ×(الشمس مباشرة ويفشلوا في االمتحان نظير نصيحة اإلمام الحسين 
لبعض من تخاذلوا عن نصرته بأن يبتعدوا لئّال يسـمعوا صـرخة اإلمـام 

كون من الرحمـة بهـم تـربيتهم فتصيبهم الكارثة، فمثل هؤالء ي) ×(
 وقبولهم على ما هم عليه.) ×(بعيدًا عن القيادة المباشرة للمعصوم 

إن احتجاب الشمس بالسحاب أمر نسـبي أي لـبعض النـاس إذ  -٥
يمكن أن تكون الشمس في نفس الوقت ظاهرة لبعض في بلـد آخـر ال 

ة يحجبهم السحاب، كما يقال في النشرة الجوية غائم جزئي فكذلك غيب
نسبية لبعض الخلق دون بعض فهو ظـاهر لـبعض الخلـق ) ×(اإلمام 

 (وما في ثالثين من وحشة ) .

ال لقصـور فـي  أيإن احتجاب نـور الشـمس ال لسـبب منهـا  -٦
وانما لوجود المانع وهو السحاب فمتـى مـا زال  -كما يقال -المقتضي

لـم ) ×(السحاب اشرقت الشمس على الموجودات، وكذلك االمـام 
) ابـواب رحمـة اهللا وكرمـه ^بب منه فان اهـل البيـت (يحتجب لس

وفضله، وهو تبارك وتعالى ال بخل في ساحته (بابك مفتـوح للـراغبين 
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وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلـك متـاح لآلملـين 
٦( ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك) ٧ (. 

يعود الى الخلـق انفسـهم ( اال ان تحجـبهم ) ×(وسبب احتجابه 
  الذنوب دونك).

((كما أن الشمس المحجوبة بالسـحاب مـع انتفـاع النـاس بهـا  -٧
ينتظرون في كل آن انكشاف السحاب عنها وظهورها ليكون انتفاعهم بها 
أكثر فكذلك في أيام غيبته ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهوره 

٦( ن منه)).في كل وقت وزمان وال ييأسو ٨ ( 

 
    

                                                    
)٦ ١ : الجنان مفاتيح )٧  رجب شهر ادعية من ٦٨

)٦ ٥ األنوار: بحار )٨ ٩ /٢ ٣. 
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٤١٩   

  
)٦ ٩ ( 

٥٨ 

ا، يفـرح بهـيحصل اإلنسان في هذه الدنيا على الكثير من النعم التي 
ته ويحقق الكثير من االنجازات واألعمال المفرحة كالتاجر يـربح بصـفق

انـات ربحًا غير متوقع، أو المعدالت العالية التي حققتموهـا فـي االمتح
ن العامة للسادس العلمي خصوصًا إذا كانت الدرجات أكثر مما كان يظ

  وفق تقييمه ألجوبته.
ليها، كن الغاؤها واالعتراض عوهذا الفرح حالة وجدانية طبيعية ال يم

م وإنما يحتاج إلى وضعه في مساره الصحيح المثمر، وفي ضوء هذا نفه
) ٧٦) (القصص/ْلَفِرِحيَنا ُيِحبُّ َلا اللََّه ِإنَّ َتْفَرْح َلاما ورد في قوله تعالى (

  والمشكلة ليست في نفس الفرح. 
 َوَلا اْلآِخَرَة الدَّاَر اللَُّه آَتاَك ِفيَما َواْبَتِغوالحل في قوله تعالى بعد ذلك (

) فالفرح بالمال والموقع الـوظيفي ٧٧) (القصص/الدُّْنَيا ِمَن َنِصيَبَك َتنَس
                                                    

) ٦  على األوائل المتفّوقين الطلبة من جمع مع )ظله دام( اليعقوبي الشيخ سماحة كلمة )٩
 يـوم المشخاب مدينة من العلمي السادس امتحانات في األشرف النجف ومحافظة العراق

٢ األربعاء ١/شوال/٣ ٢ المصادف ٤٣٥ ٠/٨/٢ ٠١٤.  
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والجاه والنفوذ ال يكون لذات هذه األمور ألنها زائلة ولذتها وقتية وهـي 
لوحدها غير قادرة على تحقيق السعادة لإلنسان، والشاهد على ذلك كثرة 

وشيوع األمراض النفسية والعصبية والتفكك األسري والعنصرية  االنتحار
والتمايز الطبقي وأمثالها من األمراض االجتماعية التي تؤدي إلى نشـوء 

٧(مافيات العنف والقتل في الدول األكثر ترفًا ورفاهية ٠ (.  
فاآلية تدلنا على ما يوجب الفرح الحقيقي بهـذه الـنعم مـن خـالل 

الوصول إلى الهدف الحقيقي وهو نيل رضـا اهللا  توظيفها واستثمارها في
تعالى من خالل االلتزام بطاعتـه تبـارك وتعـالى فإنهـا تـوفِّر السـعادة 

 مِّمَّا َخْيٌر ُهَو َفْلَيْفَرُحوْا َفِبَذِلَك َوِبَرْحَمِتِه الّلِه ِبَفْضِل ُقْلالحقيقية لإلنسان (
(فإن المرء ليفرح ) ×()، من كالم ألمير المؤمنين ٥٨) (يونس/َيْجَمُعوَن

بالشيء الذي لم يكن ليفوته، ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، 
فال يكن أفضُل ما نلَت في نفسك من دنياك بلوغ لـذٍة أو شـفاَء غـيظ، 
ولكن اطفاء باطل أو إحياء حق، وليكن سرورك بمـا قـّدمت، وأسـفك 

٧( على ما خّلفت، وهّمك فيما بعد الموت) ١ (.  
أن يوجب الفرح أكثـر هـو التوفيـق للـنعم المعنويـة  والذي ينبغي

                                                    
)٧  ميسـوري واليـة فـي والمواجهـات االضطرابات الزالت الكلمات هذه أكتب وأنا )٠

 الـى دعـا ممـا الجـاري الشهر من التاسع منذ مستمرة االمن وقوات السود بين األمريكية
 . قيل ما على عنصرية ألسباب الشرطة يد على أسود مراهق قتل بعد الطوارئ حالة اعالن

)٧ ٦ الكتاب: البالغة، نهج )١ ٦. 
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واالهتداء إليها كنعمة القرآن الكريم الذي وصفت آثـاره اآليـة السـابقة 
 الصُُّدوِر ِفي لَِّما َوِشَفاء رَّبُِّكْم مِّن مَّْوِعَظٌة َجاءْتُكم َقْد النَّاُس َأيَُّها َياعليها (
) فهذه الـنعم اإللهيـة (الموعظـة، ٥٨(يونس/) لِّْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة َوُهًدى

شفاء الصدور، الهدى، الرحمة) هي التي تستحق ان يفرح بهـا اإلنسـان 
فرحًا يحركه للحصول عليها واالستزادة منها، وهي آثار مترتبـة يوفرهـا 
القرآن الكريم لإلنسان فأول أثر للقرآن هو أن يطرق باب النفوس الغافلة 

رفها الالهثة وراء الماديـات، والقلـوب المملـوءة المتعّلقة بالدنيا وزخا
بالرذائل فيعظها ويوقظها من الغفلـة والجهـل فيحـركهم نحـو الطريـق 

  الصحيح.
وبهم فإذا لزموا هذا الطريق أخذ القرآن في تهذيب نفوسهم وتطهير قل

بمدة قد تطول وقد تقصر بحسب استعداد الشخص وهمته وقوة عزيمته 
  من عللها وهذه هي المرتبة الثانية. حتى يطهره منها ويشفيه

ق وحينئٍذ تكون قلوبهم صافية ونفوسهم صالحة متهيئة لتلقي األخـال
رجات الفاضلة والمعارف الحقة واألعمال الصالحة التي يرتقون بها في د

  الكمال، وهذا هو الهدى في المرتبة الثالثة.
 النبيـينوبذلك يستحقون منازل الرحمة ودار الكرامة عند ربهم مـع 

  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
لذا ورد في الدر المنثور في تفسير اآلية عن ابن عباس (قـل بفضـل 
اهللا) القرآن (وبرحمته) حين جعلهم من أهل القرآن، وفي حديث مروي 
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يبّين فيه آثـار القـرآن التـي تسـتحق أن يفـرح ) ’(عن رسول اهللا 
(إن اردتـم عـيش السـعداء ) ’(حصيلها، قال اإلنسان بها ويعمل لت

وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحـرور والهـدى يـوم 
الضاللة، فادرسوا القرآن فإنه كالم الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان 

٧( في الميزان) ٢ أنسه وفرحه بالقرآن بقوله ) ×(ويصف اإلمام السجاد  )
لما استوحشت بعد أن يكون القرآن (لو مات من بين المشرق والمغرب 

٧( معي) ٣   فهذه هي النعم الحقيقية التي تستحق الفرح بها. )
ا الذي هدان) ’(والنعمة األخرى التي يستحق الفرح بها رسول اهللا 

ْلَناَكَأْر اَوَم{ اهللا تعالى به لإلسالم وعّلمنا القرآن وأرسله إلينا رحمة   سـَ
الذي ثبت ) ×(ؤمنين ، ونعمة أمير الم١٠٧األنبياء} لِّْلَعاَلِميَن َرْحَمًة ِإلَّا

به اإلسالم وحافظ على إصالته ونقاوته وحفـظ مسـيرة المسـلمين مـن 
  االنحراف والتزييف.

لذلك كثرت الروايات في كتب المسلمين عامة أن المراد بفضل اهللا 
، ومـن )×(وبرحمته علي بن أبي طالـب ) ’(في اآلية رسول اهللا 

) ومن بعدهم العلماء العـاملون ^ن األئمة الطاهرون (بعد أمير المؤمني
المخلصون المتفانون في اعالء كلمة اهللا تعالى وهداية الناس وخدمتهم، 
فإذا كان النظر إلى وجه العـالم عبـادة، وزيارتـه كمـن زار رسـول اهللا 

                                                    
)٧ ٨ األنوار: بحار )٢ ٩/١ ٩. 

)٧ ١ ح القرآن، فضل كتاب الكافي: أصول )٣ ٣. 
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ونحو ذلك مما دلت عليه الروايات الشريفة أال يكون مثل هؤالء ) ’(
تســتحق الفـرح بوجـودهم وأخــذهم لمـوقعهم الــذي العلمـاء نعمـة 

  يستحقونه؟ فالتفوا حولهم واستفيدوا منهم وخذوا بتوجيهاتهم.
بباء  وظاهر اآلية أن فضل اهللا له معنى غير رحمته الرتباط كل منهما

 السببية، وقد ذكر المفسرون وجوهًا إلعطـاء معنيـين مختلفـين للفضـل
  والرحمة منها:

فضل ما يبسطه اهللا من عطائـه علـى عامـة ((أن يكون المراد بال -١
خلقه، وبالرحمة خصوص ما يفيضه على المؤمنين فإن رحمـة السـعادة 
الدينية إذا انضمت إلى النعمة العامة من حيـاة ورزق وسـائر البركـات 
العامة كان المجموع منهما أحق بـالفرح والسـرور وأحـرى باالنبسـاط 

٧(واالبتهاج)) ٤  مؤمنين في هذه اآلية وغيرها.ويؤيده تقييد الرحمة بال )

٧(إن المراد -٢ ٥ بالفضل اإللهي النعم الظاهرية أو قل الماديـة وقـد  )
ِلِه ِمـن َوِلَتْبَتُغـوْاورد بهذا المعنى في عدة آيات كقولـه تعـالى ( ) َفضـْ

ِل ِمـن َواْبَتُغـوا) وقوله تعـالى (١٤(النحل/  )، ١٠) (الجمعـة/اللَّـِه َفضـْ
 الباطنية أو المعنوية.والرحمة إشارة إلى النعم 

إن الفضل اإللهي بداية النعمة ويسـاعد عليـه المعنـى اللغـوي  -٣
للفضل وهو بذل النعمة وهبتها، والمـراد بالرحمـة دوام النعمـة، وهـذا 

                                                    
)٧ ١ القرآن: تفسير في الميزان )٤ ٠/٧ ٧. 

)٧ ٥/٤ األمثل: تفسير في الوجوه هذه حكى )٥ ٩٩. 
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ورحمته بعلـي ) ’(يناسب ما ذكرناه من تفسير فضل اهللا برسول اهللا 
نعمة كان السبب في هدايتنا إلى ) ’(ألن النبي ) ×(بن أبي طالب 

سبب بقائه واستمراره وكما قيـل أن النبـي ) ×(اإلسالم واإلمام علي 
 علة مبقية.) ×(علة محدثة وموجدة، وأمير المؤمنين ) ’(

عفو أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشارة إلى ال -٤
 عن الذنب وغفرانه.
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٤٢٠   

  
)٧ ٦ ( 

٦٧ 

متالزمة ثنائية بين الشعور باالستغناء والطغيـان يشـير إليهـا القـرآن 
الكريم بأسف وحسرة يدل عليها استعمال لفظ (كال) التي قيل عنها أنها 

٧(تعبير عن الردع ٧ ، وإذا طّبقنا هذا المعنى على اآلية فتكون ردعـًا عـن )
ذي يغنيـه اهللا تعـالى سيتصـرف وفـق السـلوك توقعاتنا بأن اإلنسان ال

                                                    
)٧  الخـارج البحـث طلبـة علـى ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة القاها التي الكلمة )٦

٢ االحد يوم العلمية للحوزة الدراسي العام افتتاح بمناسبة ١- شوال-٧ ٢ المصادف ٤٣٥ ٤ -
٢- ٨ ٠١٤.  
)٧  وطاعـة الشكر وهو النعم الغداق الطبيعية النتيجة توّقع عن تصوره يمكن هنا الردع )٧

 الشـهيد األسـتاذ سـيدنا إشـكال نـرّد وبذلك ذلك خالف على يحصل الذي ألن المنعم
 السـابقات اآليـات في ليس ألنه فضيع، خطأ الردع (وفكرة قال: حين (قده) الثاني الصدر

١/٥ المنان: (منة عنها) للردع معنى فال الحق إالّ   (كال) بأن القول على فيجاب )٦٨
 عمـا الردع يكون أن ويمكن المعنى، هذا على حملها إمكان من قربنا بما للردع موضوعة

 مـن قريـب بمعنى نفسرها أو التفاسير، بعض في كما الطغيان مقام عن أي الكالم من يليه
 غيـر معنـى إلـى القـرائن بمقتضـى التحّوالت من لجملة تعرضها تقريب على بناًء الردع

  ذلك. من مانع وال ذكرناه الذي االستدراك كمعنى األصل، عن الصلة مقطوع
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الطبيعي الفطري الذي تقتضيه اآليات السابقة في بداية سورة العلق مـن 
فتكون بمعنى أداة االسـتدراك  ،الشكر والطاعة، ألنه سيطغى مع األسف

  (لكّن)، وقيل أن معناها (حقًا).
األسف والحسرة لوجود هذا المرض المعنـوي فـي اإلنسـان علـى 

لفطرة وحكم العقل، إذ المفـروض أن يكـون رد الفعـل علـى خالف ا
تحصيل الغنى هـو الشـكر والتواضـع واالحسـان، ال الطغيـان والكفـر 
 والجحود والتمرد، وهذه المتالزمة المرضية في عـالم القلـب والـنفس

ني أخطر من المتالزمة المرضية في عالم الجسد كمرض االيدز ألن الثـا
  اقية.ية البزائلة أما األول فيفتك بالحياة المعنويفتك بالحياة الدنيوية ال

والغريب أن تكون هذه الثنائية هي الحالة العامة لدى (اإلنسان) الذي 
تذكره اآلية وكأنه مالزم لذاته بحيث صّحت نسبتها إلى اإلنسان كجنس 

٧( (الغنـى يطغـي)): ×(إال من عصم اهللا تعالى، قال أمير المؤمنين  ٨ ( ،
(غـرور الغنـى يوجـب ): ×(العالقة دائمية مطلقة، وقـال وكأن هذه 

من هذه النتيجة بسبب الشعور ) ×(األشر) وهو أسوأ من البطر ويحذر 
(إستعيذوا باهللا من سكرة الِغنى، فإن له سكرة بعيـدة ): ×(بالغنى، قال 

٧( اإلفاقة) ٩ (.  
 َغـىَط َلمَّـا ِإنَّـاوالطغيان في اللغة بمعنى تجاوز الحد، قال تعـالى: (

                                                    
)٧ ٢ رقم الحكم: غرر )٨ ٣. 

)٧ ٢ رقم الحكم: غرر )٩ ٥٥٥. 
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) وعّبر تعـالى عـن الفيضـان بالطغيـان قـال تعـالى: ١١) (الحاقة/اْلَماء
)، فتفيد اآلية إن اإلنسـان يتجـاوز حـدود ٥) (الحاقة/ِبالطَّاِغَيِة َفُأْهِلُكوا(

الشرع والعقل والفطرة فيتمرد على خالقه ويخرج عن زي العبودية، ثـم 
قد استغنى بتوفر يطغى على الناس ويتجاوز عليهم بمجرد أنه يرى نفسه 

بعض األسباب لديه، وهو شعور باطل لذا كان تعبير القرآن الكريم دقيقًا 
كما هو شأنه إذ قال (أن رآه) ولم يقل (أن استغنى) ألن شعوره بـالغنى 

 َأيَُّهـا َياوْهم، إذ ال غني حقيقة إال اهللا تعالى وكل الخلق محتاجون إليه (
) وفي دعاء ١٥) (فاطر/اْلَحِميُد اْلَغِنيُّ ُهَو َواللَُّه اللَِّه ِإَلى اْلُفَقَراء َأنُتُم النَّاُس

يوم عرفة (إلهي أنا الفقير في غناي فكيف ال أكون ) ×(اإلمام الحسين 
٨( فقيرًا في فقري) ٠ ، وإذا ُوصف أحٌد بالغنى فهو نسبي أي بلحاظ توّفر )

  احتياجاته المعاشية واستغنائه عن الطلب من اآلخرين.
صرف إليه لفظ الغنى الموجب للطغيان هو غنى المال وهو والذي ين

قال: (إنما أتخوف على أمتي مـن ) ’(معنى صحيح، عن رسول اهللا 
بعدي ثالث خالل: أن يتأّولوا القرآن على غير تأويلـه، أو يتّبعـوا زلـة 

٨(العالم ١ ٨( ، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا)) ٢ (.  
                                                    

)٨ ٤ الجنان: مفاتيح )٠ ٧ ٣. 

)٨  سـلوك من تشابه ما يتبعون انهم أو لتسقيطهم، وينشرونها العلماء أخطاء يتتبعون أي )١
  لزّالتهم. ذريعة ويجعلونه العالم

)٨ ٧ األنوار: بحار )٢ ٦ /٢  .٧ح٣
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في صفة أعجب ما فـي اإلنسـان ) ×(ومن كلمات أمير المؤمنين 
(إن أفاد ماًال أطغاه الغنـى وإن أصـابته مصـيبة ): ×(وهو القلب قال 
٨(فضحه الجزع) ٣ (ال تكـن ممـن يرجـو اآلخـرة بغيـر ): ×(، وعنه )

٨( العمل... إن استغنى َبِطر وُفِتن، وإن افتقر قنط ووهن) ٤ ، فمـا أعجـب )
  رافه.هذا اإلنسان الذي ال يلتفت إلى مكامن ضعفه وانح

م ومن الحكايات في هذا المجال ننقلها لالتعاظ: ما روي عـن اإلمـا
نقي الثوب ) ’(قال جاء رجل موسر إلى رسول اهللا ) ×(الصادق 

، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى )’(فجلس إلى رسول اهللا 
 جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسـول اهللا

يمّسك من فقره شيء؟ قـال : ال، قـال: فخفـَت أن أِخفَت أن ): ’(
: يصيبه من غناك شيء؟ قال: ال ، قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال

د سن، وقيا رسول اهللا: إّن لي قرينًا يزّين لي كل قبيح، ويقّبح لي كل ح
  جعلُت له نصف مالي.

أتقبل؟ قال: ال، فقال له الرجل: ولَم؟ قـال: ): ’(فقال رسول اهللا 
٨( اف أن يدخلني ما دخلك).أخ ٥ (  

صـحيح إال  -أي كون غنى المال موجب للطغيان–أقول: هذا الفهم 
                                                    

)٨ ١ الحكمة البالغة: نهج )٣ ٠ ٨. 

)٨ ١ الحكمة البالغة: نهج )٤ ٥ ٠. 

)٨ ٢/٢ الكافي: )٥  .١ح ٦٢
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أن األمر ال يقتصر عليه، فقد يطغى اإلنسان بكثرة الولد واألنصـار، قـال 
) وقال تعالى: ٢-١) (التكاثر/اْلَمَقاِبَر ُزْرُتُم َحتَّى* التََّكاُثُر َأْلَهاُكُمتعالى: (

 ِفـي َوَتَكـاُثٌر َبْيَنُكْم و َتَفاُخٌر َوِزيَنٌة َوَلْهٌو َلِعٌب الدُّْنَيا اْلَحَياُة َأنََّما اْعَلُموا(و
 َفَمـا َقاَل) وقد يطغى بالعلم فيعتدُّ بنفسه (٢٠) (الحديد/َواْلَأْوَلاِد اْلَأْمَواِل
 َأَثِر مِّْن َقْبَضًة َفَقَبْضُت ِبِه َيْبُصُروا َلْم ِبَما َبُصْرُت َقاَل*  َساِمِرّي َيا َخْطُبَك
ي ِلي َسوََّلْت َوَكَذِلَك َفَنَبْذُتَها الرَُّسوِل  ِإنََّمـا َقـاَل) (٩٦ -٩٥) (طـه/َنْفسـِ
  ).٧٨) (القصص/ِعنِدي ِعْلٍم َعَلى ُأوِتيُتُه

والشك أن من أقوى أسباب الطغيان السلطة بكـل أشـكالها ولـيس 
) ٢٤طه/() َطَغى ِإنَُّه ِفْرَعْوَن ِإَلى اْذَهْبالحّكام فقط، كما حصل لفرعون (

ــ َربُُّكــُم َأَنــا َفَقــاَلحتــى بلــغ بــه الطغيــان حــّدًا أن يقــول (  )َأْعَلىاْل
) ألن السـلطة تتضـمن أدوات القـوة والهيمنـة والنفـوذ ٢٤(النازعات/

 ْنَهـاُرْلَأا َوَهـِذِه َرِمْص ُمْلُك يلِ َأَلْيَس َقْوِم َيا َقاَل َقْوِمِه ِفي ِفْرَعْوُن َوَناَدى(
  ).٥١) (الزخرف/ُتْبِصُروَن َأَفَلا َتْحِتي ِمن َتْجِري

والسبب الجامع للطغيان هو حـب الـدنيا والركـون إليهـا والتعّلـق 
) اْلَمْأَوى ِهَي اْلَجِحيَم َفِإنَّ * الدُّْنَيا اْلَحَياَة َوآَثَر * َطَغى َمن َفَأمَّابزخارفها (
) ×(الشيطان، عن أمير المؤمنين )، واألنانية وتزيين ٣٩-٣٧(النازعات/

قال: (من شغل نفسه بغير نفسه تحّير في الظلمات، وارتبك في الهلكات، 
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٨(ومّدت به شياطينه في طغيانه). ٦ (.  
وهنا ننقل التفاتة أخالقية لسيدنا األستاذ الشهيد الصدر الثاني (قـده) 
قــال ((وإنمــا يشــعر باالســتغناء إذا (رآه) يعنــي رأى نفســه بالجنبــة 
االستقاللية، أو رأى نفسه مستغنيًا، أو أّن رؤيته للنفس هي االستغناء، أو 
أّن هناك مالزمة بين رؤية النفس واالستغناء، فيكون المحصَّل: إن رؤيـة 
النفس سبٌب للشعور باالستغناء، والشـعور باالسـتغناء سـبب للطغيـان، 

٨( أعاذنا اهللا من كل شر). ٧ (  
أشكاله الى أن عاقبته سيئة في الـدنيا فلينتبه الطاغي بكل مستوياته و

 َفَقْد َغَضِبي َعَلْيِه َيْحِلْل َوَمن َغَضِبي َعَلْيُكْم َفَيِحلَّ ِفيِه َتْطَغْوا َوَلاواآلخرة (
رَّ ِللطَّـاِغيَن َوِإنَّ َهَذا) (٨١) (طه/َهَوى  َجَهـنََّم ِإنَّ) (٥٥) (ص/َمـآٍب َلشـَ
 َوآَثـَر * َطَغـى َمن َفَأمَّا) (٢٢-٢١) (النبأ/َمآبًا ِلْلطَّاِغيَن * ِمْرَصادًا َكاَنْت
)، وضرره في ٣٩-٣٧) (النازعات/اْلَمْأَوى ِهَي اْلَجِحيَم َفِإنَّ * الدُّْنَيا اْلَحَياَة

 (ما أسرع صرعة الطاغي)): ×(الدنيا خطير وسريع، عن أمير المؤمنين 

)٨ ٨ (.  
اإلمـام الحجـة وال شك أن من أسوأ اشكال الطغيان عصيان أوامـر 

) حججًا على ^المنصوب على الخلق ومن نّصبه األئمة المعصومون (
                                                    

)٨ ١ الخطبة البالغة: نهج )٦ ٥ ٧ 

)٨ ١/٥ المنان: مّنة )٧ ٦ ٩. 

)٨ ٩ الحكم: غرر )٨ ٥٢٦. 
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) اْلِميَزاِن ِفي َتْطَغْوا َألَّا*اْلِميَزاَن َوَوَضَعالخلق ورد في تفسير قوله تعالى (
قال (الميزان أميـر المـؤمنين ) ×()، عن اإلمام الرضا ٨-٧(الرحمن/ 

في الميزان) قال (ال تعصـوا نصبه لخلقه) وفي معنى (أال تطغوا ) ×(
قال (ال تطغوا في اإلمام ) ×(اإلمام)، ومثلها رواية عن اإلمام الصادق 

٨( بالعصيان والخالف)، وقال: (أطيعوا اإلمام بالعدل وال تبخسوه حقه) ٩ (.  
 َنُبـوااْجَت َوالَّـِذيَن(وورد عن اإلمام الصادق في تفسير قولـه تعـالى 

َرى َلُهـُم اللَّـِه ِإَلـى َوَأَنـاُبوا َيْعُبـُدوَها َأن الطَّاُغوَت ْر اْلُبشـْ ) َبـاِدِع َفَبشـِّ
 أي- هم أنتم( اآلية هذه أحد أصحابه بذيل) ×(فخاطب  ،)١٧/الزمر(

 عـنو ) عبده فقد جبارًا أطاع ومن -عباد فبشر تعالى بقوله المقصودون
 باعهموأت الطواغيت يفتنّنكم ال المؤمنون أيها( قال) ×( السجاد اإلمام

 لوالئجوا إياكم( قال) ×( الباقر اإلمام وعن)  الدنيا في الرغبة أهل من
  ) .طاغوت فهي دوننا وليجة كل فإن

 تما قد قرية على مريم بن عيسى مرَّ( قال الصادق اإلمام عن وروي
 اهللا وحر يـا لّبيـك: مجيب منهم فأجابه القرية هذه أهل يا: فقال... أهلها

 وحـب الطـاغوت عبادة: قال أعمالكم؟ كانت ما ويحكم: فقال وكلمته،
 ألهـل الطاعـة: قـال للطـاغوت؟ عبـادتكم كانـت كيـف: قال... الدنيا

  ) .المعاصي

                                                    
)٨ ٩/١ البرهان: تفسير في مصادرها راجع )٩ ٨١. 
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وألن الطغيان يزداد ويتركز في سلوك الفرد إذا اسـتكبر عـن سـماع 
 ِبـِه َأَتَواَصْوا{النصيحة والموعظة واالرشاد، ولم يراجع نفسه ويحاسبها، 

 َقـْوٌم ُهْم َأْم ِبَهَذا َأْحَلاُمُهم َتْأُمُرُهْم َأْم{ ٥٣الذاريات }َطاُغوَن َقْوٌم ُهْم َبْل
قال: (ومن طغى ضّل على ) ×(، عن أمير المؤمنين ٣٢الطور} َطاُغوَن

٩( عمد بال حجة) ٠ وحينئذ يتجّذر في ذات اإلنسان وطبيعته حتى يصبح   )
صاحبه مثاًال للطغيان فيسّمى (طاغوتًا) وحينئـذ يكـون قـدوًة للطغيـان 
والتمرد والمعصية وداعيًا لها ومعينـًا عليهـا ويسـّن القـوانين المخالفـة 
لشريعة اهللا تعالى بسوء توفيقه فيضل أمة من الناس باتباعه، قال تعـالى 

 الظُُّلَمـاِت ِإَلـى النُّوِر مَِّن ُيْخِرُجوَنُهم الطَّاُغوُت َأْوِلَيآُؤُهُم َكَفُروْا َنَوالَِّذي(
  ).٢٥٧) (البقرة/َخاِلُدوَن ِفيَها ُهْم النَّاِر َأْصَحاُب ُأْوَلـِئَك

ولذا كانت مجاملة المستغنين الطـاغين ومـداهنتهم بحجـة كسـبهم 
صـًا للمتصـّدين فـي وهدايتهم من التصرفات الخطرة على الدين خصو

هـم لالعمل الرسالي ألنها تؤدي إلى مزيد من التمرد والطغيـان وإغـراء 
بـي بالمضي في هذا الطريق وإقصاء الفقير، قـال تعـالى ملفتـًا نظـر الن

َتْغَنى َمـِن َأمَّاإلى هذه الحقيقة ومحذرًا منها () ’(  َلـُه َأنـَتَف * اسـْ
 * َشىَيْخ َوُهَو * َيْسَعى ءَكَجا َمن َوَأمَّا * َيزَّكَّى َألَّا َعَلْيَك َوَما * َتَصدَّى

  ).١٠-٥) (عبس: َتَلهَّى َعْنُه َفَأنَت

                                                    
)٩ ٣ / ٢  :الكافي )٠ ٩ ٤ 
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من  وانتهت اآليتان محل البحث بإعطاء العالج لتطهير القلب والنفس
فـت إلـى هـذه فـإذا الت  ٨العلـق} الرُّْجَعى َربَِّك ِإَلى ِإنَّ{هذه الرذيلة 

 ٌم زائـلإلى ربِّه، فإنه يتيقن من أن غناه وهالحقيقة وإنه سيموت ويرجع 
وإن كل ما بيده سيفنى ويزول، وسيحاسبه رّبـه علـى طغيانـه وتمـرده 

حقيقة ويأوي إلى شر مآب، ولذا ورد في بعض األدعية ما يذّكرنا بهذه ال
  .(الحمد هللا الذي قهر عباده بالموت والفناء) ليرغم أنف الطاغين 

، قع عملياآلية لنحّول القرآن الكريم إلى واوإذا انتقلنا إلى تطبيقات 
 ن فـردًافإّن هذه المتالزمة المنافية لمنطق العقل تتجلى في حياة اإلنسـا

متـه ومجتمعًا، ولنبدأ من داخل األسرة حيث يغتّر الرجل بسـلطته وقيمو
هملوا فيطغى ويظلم أهل بيته وكم رأينا من رجال لما صار بأيديهم مال أ

 سية أواللهو والمتعة أو الوقوع في أسر الشهوات الجن أهلهم وتوجهوا إل
  عدم مراعاة مشاعر زوجته ونحو ذلك فيخرب بيته بيده.

هـا لو ألن والمرأة تعتّد بنفسها لجمالها أو ألنها من األسرة الفالنيـة أ
ن عـتغناء مرتبًا شهريًا جيدًا أو لشهادتها الراقية ونحو ذلك فتشعر باالس

ر فـي واجباتهـا فتنهـدم أواصـر الرجل وتطغى وتتمرد  وتتعالى وتقصـّ
  العالقة الزوجية.

ومن األمثلة على ذلك طغيان بعض حملة العلم واستعالؤهم وترفعهم 
عن اآلخرين ورفضهم النصح والتذكير واستهزاؤهم بمن يقـوم بـذلك، 
وفرض وضع خاص للتعامل معهم كعدم الرضا اال بتقبيل اليـد وإظهـار 
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  ونحو ذلك. التبجيل والتعظيم لهم
 أما طغيان الزعامات ومن بيدهم شيء من السلطة فقـد مـأل التـاريخ
 بمصائبه وكوارثه، وكذا الزعامات االجتماعية كـبعض رؤسـاء العشـائر

  والمتنفذين وأمثالهم.
لديـه  خذ مثًال أيضًا الغرب الذي اغتّر بالتقدم العلمي الـذي تـوّفر 

بر كل ما يريد فطغى وتج حتى غزا الفضاء وظن أنه قادٌر على أن يحقق
نسـي وواستغنى عن رّبه وكفر به وصار التفكير المادي هو قائده ورائده 

م ضعفه وعجزه وقصوره ونحوها من اللوازم لذاته حتى يأتيهم أمر ربهـ
 َقـاِدُروَن ْمَأنَُّهـ َهـاَأْهُل َظـنََّو َوازَّيََّنْت ُزْخُرَفَها اَألْرُض َأَخَذِت ِإَذا َحتََّى{

 ِبـاَألْمِس َتْغـَن ْملَّـ َكَأن ًاَحِصيد اَهاَفَجَعْلَن َنَهارًا َأْو َلْيًال َأْمُرَنا َأَتاَها َعَلْيَها
  ٢٤يونس}َيَتَفكَُّروَن ِلَقْوٍم اآلَياِت ُنَفصُِّل َكَذِلَك

وقد شهد التاريخ الماضي والحاضر كيف ينهار الطغاة وهم في أوج 
ِريَن اْلَمـَداِئِن ِفي َعْوُنِفْر َفَأْرَسَلعنفوانهم كفرعون، (  َهُؤَلـاء ِإنَّ *َحاشـِ

 ِفْرَعـْوُن َفـَأْتَبَعُهْم) وكـان جـزاؤهم (٥٤-٥٣) (الشعراء/َقِليُلوَن َلِشْرِذَمٌة
ْفَنا) وكقـارون (٧٨) (طـه/َغِشَيُهْم َما اْلَيمِّ مَِّن َفَغِشَيُهم ِبُجُنوِدِه  ِبـِه َفَخسـَ
وكهارون العباسي الذي يخاطب السحاب ) ٨١) (القصص/اْلَأْرَض َوِبَداِرِه

(أينما تمطري فخراجك لي) وإذا به يمرض مرض المـوت وهـو فـي 
 َماريعان الشباب فيأمر بحفر قبره وكان يقف عليه ويقرأ اآليات الكريمة (

) وشـهدنا فـي ٢٩-٢٨) (الحاقـة/ُسْلَطاِنيْه َعنِّي َهَلَك*  َماِليْه َعنِّي َأْغَنى
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وهو  ١٩٨١ل الرئيس المصري أنور السادات عام العصر الحديث كيف ُقت
تشـرين األول /٦في قمة طغيانه ويستعرض قواته المسلحة فـي ذكـرى 

  ويملؤه زهو القوة والمقدرة، وهكذا.
على كل هؤالء وكل من يطغى ويتمرد ويستكبر أن يستحضر قـدرة 

 َوَقـاُلوا اْلَحقِّ ْيِرِبَغ َأْرِضاْل ِفي َفاْسَتْكَبُروا َعاٌد َفَأمَّا{اهللا تعالى، قال تعالى 
 َكاُنواَو ُقوًَّة ِمْنُهْم دَُّأَش ُهَو ْمَخَلَقُه ِذيالَّ اللََّه َأنَّ َيَرْوا َأَوَلْم ُقوًَّة ِمنَّا َأَشدُّ َمْن

ن تـزيين مـ) أعاذنـا اهللا تعـالى وإيـاكم ١٥/فصلت( }َيْجَحُدوَن ِبآَياِتَنا
  الشيطان وخداع الدنيا والنفس األمارة بالسوء. 

  
  
  
  

   
٤٢١   

  
}{)٩ ١ ( 

                                                    
)٩  الصـدر جامعـة فرعـي وطلبة أساتذة مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة )١

 يوم الصدر ومدينة سكر قلعة من شبابية وفود ومع بغداد في والحسينية كربالء في الدينية
١ السبت ١ شوال٢ ٩/٨/٢ المصادف ٤٣٥ ٠١٤.  
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  ]٢٤[عبس : 
جـرد (فلينظر) دعوة من اهللا تعالى للنظر بتدبر وتأمل وتفكر ولـيس م

لم بت العوإن كان هذا النظر فيه فائدة نفسية وصحية كما أث ،النظر بالعين
  الحديث خالل هذه األيام.

وهذه الدعوة موجهة الى (االنسـان) كـل انسـان يمتلـك مقومـات 
م به ٌل يفهاإلنسانية بأن يكون له عيٌن يبصر بها وله اذن يسمع بها ،وله عق

 َوَلُهمْ  ِبَها ُيْبِصُروَن َلا ْعُيٌنَأ َوَلُهْمِبَها  َيْفَقُهوَن َلا ُقُلوٌب ،وليس كالذين (َلُهْم
 اْلَغـاِفُلوَن) ُهـُم وَلِئَكُأ َأَضلُّ ْمُه َبْل َكاْلَأْنَعاِم ُأوَلِئَك ِبَها َيْسَمُعوَن َلا آَذاٌن

  .١٧٩:  األعراف
ا تـار لنـوالحياة كلها حولنا مليئة بالعبر والدروس ،لكن اهللا تعالى اخ

ان فـي منه الموعظة ألنه ألصق االشـياء باإلنسـالطعام لنتدبر فيه ونأخذ 
ة العبـر هذه الدنيا وحاجته اليه يومية ومستمرة وبه ديمومة الحياة ،فأخذ

  منه يكون سهًال ومؤثرًا.
وحينئٍذ يحصل االنسان من هذا النظـر والتأمـل علـى عـدة دروس 

  ويلتفت الى عدة امور :
فُيخاطـب  األول : في األية احتجاج علـى منكـري وجـود الخـالق

عقولهم ويقول لهم أنظروا الى هذه المفردة في حياتكم التي تشـتركون 
جميعًا في التعاطي معها ،كيف وجدت وُهيئت لهـا الظـروف المناسـبة 
والحظوا تنوع النباتات وكلها ترجع في أصلها الى عناصر واحدة وهـي 
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المعروفة كيميائيًا وانما أختلفت فـي نسـب تركيبهـا ،والحظـوا تنـوع 
ستخداماتها فبعضها طعاٌم أساسي وبعضها فواكه للتمتع لكـم وبعضـها ا

لإلنعام وبعضها للدواء وبعضها لأللبسة أو الفراش كالقطن والكتان ونحو 
ذلك ،وحينئٍذ البد أن يحكم العقل بوجود خالق مدبر حكيم عالم قـادر 
وال يمكن ان تحصل كل هذه التفاصيل في هذا الطعام من دونه، ومـن 

أو يجعل له شريكًا ال يمتلك هـذه الصـفات  -كالملحدين–ذلك يقول 
  فإّنه ال يحترم عقله .

هللا االثاني : وفي اآلية احتجاج على منكري المعاد ودليل على قـدرة 
تعالى على بعث األموات ونشرهم فكمـا أن األرض الميتـة إذا سـقيت 

ن ك يكوكذلبالماء تنبعث فيها الحياة وتخرُج منها انواع الشجر والثمار ف
بعث الموتى من قبورهم ،ومثل هذه االحتجاجـات كثيـرة فـي القـرآن 

ْق َحاًباَس ِثيُرَفُت الرَِّياَح َأْرَسَل الَِّذي الكريم كقوله تعالى (َواللَُّه  ِإَلـى َناُهَفسـُ
وُر)النُّ َذِلَكَك َمْوِتَها َبْعَد اْلَأْرَض ِبِه َفَأْحَيْيَنا َميٍِّت َبَلٍد  (َوَتـَرى ٩:رفـاط شـُ

 ٍجَزْو ُكـلِّ ِمْن َبَتْتَوَأْن َرَبْتَو َتزَّْتاْه اْلَماَء َعَلْيَها َأْنَزْلَنا َفِإَذا َهاِمَدًة اْلَأْرَض
ْيٍء ُكـلِّ َعَلـى َوَأنَُّه ىاْلَمْوَت يُيْحِي َوَأنَُّه اْلَحقُّ ُهَو اللََّه ِبَأنَّ َبِهيٍج ،َذِلَك  شـَ

 َفِإَذا اِشَعًةَخ اْلَأْرَض َتَرى َأنََّك آَياِتِه ِمْنل تعالى (َو،وقا ٦-٥الحج: َقِديٌر)
 َلىَع ِإنَُّه اْلَمْوَتى يَلُمْحِي َهاَأْحَيا ِذيالَّ ِإنَّ َوَرَبْت اْهَتزَّْت اْلَماَء َعَلْيَها َأْنَزْلَنا
  .٣٩:  فصلت َقِديٌر) َشْيٍء ُكلِّ

الثالث : شكر اهللا تعالى واالعتراف بالعجز عن تعداد نعمه فضًال عن 
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شكرها ،فلو تأمل االنسان في الطعام وانواعه وكيفية وصوله اليه أليقـَن 
بان نعم اهللا تعالى ال ُتّعد وال تحصى ،ُخذ مثًال رغيف الخبز الذي يشترك 

ه الـنعم كل الناس في تناوله وهو الجزء االساسي من الطعام وتأمل فيـ
ابتداءًا من خلق األرض وشقها حتى تستطيع مص الماء واخراج النبات 
وتجهيزها بالعناصر األساسية لتغذية النباتات وقابلياتهـا علـى االنبـات 
،ومن فلق الحبة وخلق البذرة التي هي أصل النبات ،وأنزل من السـماء 

ء الماء الذي هو أصل كل شيء حي وفق منظومة عجيبة من تبخر المـا
وخلق الشمس والهواء الضرورية لنمو النبات وتغذيتـه  ،ه ونزولهوتكاثف

،ومن ثم تعليم االنسان الزراعة والعناية بالسنابل حتى تنضج ثم حصدها 
وتنقيتها ثم نقلها وطحنها وعجنها وخبزها فكم من الناس عملـوا ،وكـم 
من االجهزة واآلالت ُسخرت لك حتى يصل اليك هذا الرغيف الذي ال 

 لتفت اليه أحد وال ينظر الى مـا وراءه مـن الـنعم ،الحـظ بقيـة اآليـة ي
 َشقا اْلَأْرَض َشَقْقَنا *ُثمَّ َصبا اْلَماَء َصَبْبَنا َأنَّا * َطَعاِمِه ِإَلى اْلِإْنَساُن (َفْلَيْنُظِر
 * ُغْلًبـا َوَحـَداِئَق * َوَنْخًلـا َوَزْيُتوًنا * َوَقْضًبا َوِعَنًبا * َحبا ِفيَها *َفَأْنَبْتَنا
  .٣٢ – ٢٤:  عبس  َوِلَأْنَعاِمُكْم) َلُكْم َمَتاًعا * َوَأبا َوَفاِكَهًة

ن بـًا ،ألالرابع : أن ينظر االنسان في طعامه ليتأكد من كونه حالًال طي
َلْوَنَوَسَي ًراَنـا ُبُطـوِنِهْم ِفـي َيـْأُكُلوَن الذين يـأكلون الحـرام (ِإنََّمـا  صـْ

  دة جهات:،ولكي يكون الطعام حالًال البد ان تنظر في ع١٠:اءَسِعيًرا)النس
(منها) نفس الطعام كأن يكون اللحم مذكى وغير مخلـوط بمـادة  -
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محرمة او نجسة كبعض الحلويات المخلوطة بجيالتين حيواني من دولة 
غير مسلمة أو الصمون الذي ُيطلى بفرشاة مصنوعة من شعر الخنزير ،أو 

  ذون في تناوله من قبل صاحبه لسبب أو أخر.يكون الطعام غير مأ
(ومنها) طريقة تحصيله وكسبه فال يكـون بمعاملـة محرمـة ومـا  -

أكثرها في السوق حتى ورد في الحديث الشريف عن االمـام الصـادق 
من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحـّل لـُه  ( قال:) ×(

١( ثم أتجّر تورط في الشـبهات)مما يحرم عليه ،ومن لم يتفقه في دينه  ( 
.  

ٍة أو يسرق المال العام بطريقة غير شرعية ،أو يأخذ حق غيـره بحيلـ
 وخداع ونحو ذلك ،فهذه األمور كلها يجب االنتباه اليهـا حتـى يضـمن

حامين كون الطعام حالًال طيبًا ،ولكل شريحة في المجتمع كاألطباء والم
 وغيرهم فقٌه خـاص بهـم ،وقـدوالتجار والصيادلة والعمال والمدرسين 

  نشرنا العشرات من الكراريس في هذا المجال.
الخامس : أن يلتفت الى الجانب المعنوي لألية فان الطعـام ُيضـرب 
مثاًال للعلم والمعرفة ألن كًال منهما غذاء ،فأحدهما للبدن واألخر للروح 

 َيْنُظِر:(في قول اهللا عز وجل (َفْل) ×(عن زيد الشحام عن أبي عبد اهللا 
علمه الذي يأخذه عمن ) : ×(َطَعاِمِه) قلُت :ما طعامه قال  ِإَلى اْلِإْنَساُن

                                                    
١ : الشيعة وسائل )١( ٢/٢  .٤ ح ١ باب التجارة أداب أبواب ٨٣



٩١١٩ 
 

١( يأخذُه) (.  
وكما ان حاجة البدن للطعام دائمة ومسـتمرة ،فـأن حاجـة الـروح 
والقلب للعلم والمعرفة والموعظة والتذكير باهللا تعالى دائمـة ومسـتمرة 

،وروي عـن رسـول اهللا  ١١٤:طـه ِعْلًمـا) ِزْدِنـي َربِّ قال تعالى (َوُقـْل
قوله (إذا اتى عليَّ يوٌم ال أزداد فيه علمًا ُيقربنـي الـى اهللا فـال ) ’(

٢( بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم) ( .  
فالبد أن ينظر االنسان في أحكامه الشـرعية ومواقفـه فـي مختلـف 
شؤون الحياة ومنهجه وسلوكه عمـن يأخـذها ،وهـل إن ذلـك األخـذ 

رجوع بحجة شرعية معتبرة أم ال ،فيلتفت الى كون مصادرها صـالحة وال
قوله (من أصغى الى ناطٍق ) ×(ليسعد االنسان روي عن االمام الجواد 

فقد عبدُه ،فإن كان الناطق عن اهللا فقد عبد اهللا ،وإن كان النـاطق ينطـق 
٣( عن لسان ابليس فقد عبد ابليس) وهذا هو حال أغلب الناس ينعقون  )

كل ناعق ويميلون مع كل ريح بحسب اهوائهم وامزجتهم وانفعاالتهم مع 
  فيصبحون لقمة سائغة لكل من يريد أن يعّبئهم لمشروعه الخاص.

وتراهم يستسلمون لإلشـاعات واألكاذيـب التـي تروجهـا وسـائل  
االعالم وكأنها حقائق حتى أصبحت هذه االشاعات من أفتك االسـلحة 

                                                    
١/٣: الكافي )١(  .٨ حديث ٩

٦/١ : الحكمة ميزان) ٢( ٢ حديث العمال كنز عن ٤٥ ٨٦٨٧.  
٣: العقول تحف )٣( ٣ ٦.  
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ي عليهم من دون قتال وتم القضاء معنويـًا التي توجه الى الخصوم لتقض
على جيوٍش وعلى شخصياٍت باإلشـاعة واالفتـراء والتسـقيط كمكائـد 

وتسقيط سعد ) ×(عمرو بن العاص ومعاوية ضد جيش أمير المؤمنين 
مع جيشه وغيرها من الشـواهد  ×بن عبادة وما حصل لإلمام الحسن 

  شاهد حي على ذلك.،وما تمر به البالد من كارثة أمنية وإنسانية 
ا ا وقعوولو أخذ الناس بالتعاليم القرآنية وتحققوا عن مصادر الخبر لم

 ِفاْلَخـْو ِوَأ ْلَأْمِنا ِمَن َأْمٌر َجاَءُهْم في األوهام والشكوك قال تعالى (َوِإَذا
 الَّـِذيَن ِلَمـُهَلَع ْنُهْمِمـ اْلـَأْمِر يُأوِل َوِإَلى الرَُّسوِل ِإَلى َردُّوُه َوَلْو ِبِه َأَذاُعوا

 اَءُكْمَجـ ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن اَأيَُّه ، وقال تعالى( َيا٨٣:ِمْنُهْم) النساء َيْسَتْنِبُطوَنُه
 يَن)َناِدِم َفَعْلُتْم َما َعَلى ِبُحواَفُتْص َلٍةِبَجَها َقْوًما ُتِصيُبوا َأْن َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبٍإ َفاِسٌق

 .٦:  الحجرات
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٤٢٢   

  
)١ ( 

٣٨ 

لكل  حذيرًاتتبّين اآلية سنة إلهية وقانونًا ثابتًا وفي نفس الوقت توّجه 
يمـة حملته رسالة االسـالم العظالناس، مفاده أن المشروع اإللهي الذي 

 تقـاعَس نَّإماٍض وسائر في طريق تحقيـق األهـداف المرسـومة لـه، و
ه المسيرة اإللهية وإنما ال يعرقل هذ -مهما كثر عددهم–واعراض البعض 

ى النصرة مـنهم لطفـًا بهـم مـن اهللا تعـال بُتعرض الرسالة عليهم وتطل
لـدنيا ثواب العاملين في اوامتنانًا عليهم ليحصلوا على شرف المشاركة و

واآلخرة، فإذا أعرضوا عـن هـذا التكليـف ولـم يتحملـوه فـإنهم هـم 
لية لينهضـوا بهـذه المسـؤو مالخاسرون وسيوفق اهللا تعالى أقوامًا غيره

  ويحصلوا على نتائجها المباركة.
والخطابات القرآنية عامة شاملة لكل األجيـال ولكـل األزمـان فـال 

خاصة بالقوم الذين كانوا حـول النبـي (ص)  يتصور أحد أن هذه اآلية
                                                    

 وطلبـة ميسان جامعة طلبة من جمع مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة من )١(
 الرسـالي الشـباب لـواء لمتطـوعي الميدانيـة القيادات من وعدد القرآنية المدارس بعض

١ السبت يوم االنسانية المنظمات وبعض ١ق/ ذ/٧ ١ المصادف ٤٣٥ ٣/٩/٢ ٠١٤.   
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نَِّت  وإنه تهديد لهم فقط، وإنما هي سنة إلهية عامة ثابتة (َفَلن َتِجـَد ِلسـُ
   .)٤٣اللَِّه َتْبِديًال َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِويًال) (فاطر/

 ِإالَّ(قال تعـالى ،وقد أشارت عدة آيات قرآنية إلى هذه السنة اإللهية 
ئًا َوالّلـُه َال َتُضرُّوُه َشْيْيَرُكْم َوَغْومًا نِفُروْا ُيَعذِّْبُكْم َعَذابًا َأِليمًا َوَيْسَتْبِدْل َقَت

َبدَِّل ُبوِقيَن * َعَلى َأن نُّ(َوَما َنْحُن ِبَمْس،) ٣٩َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر) (التوبة/
َلَقـاِدُروَن *  (ِإنَّا،) ٦١ -٦٠/الواقعةَأْمَثاَلُكْم َوُننِشَئُكْم ِفي َما َلا َتْعَلُموَن) (

  .)٤١) (المعارج/وِقيَنَعَلى َأن نَُّبدَِّل َخْيرًا مِّْنُهْم َوَما َنْحُن ِبَمْسُب
كـون يوقد تركت اآلية كلمة (تتولوا) بال ذكر لمتعلقها، وإن التولي 

اء نة جارية في كل تولي واعراض سوعن ماذا؟ لتكون مطلقة وتكون الُس
  .ول الدين أو فروعه أي مطلق طاعة اهللا تعالىتعلق بأص

أصل اإليمان والـدين ويتجـرد  عنإذ من الناس من يعرض ويتولى 
دين منه ويتحول إلى ال ديني ويتبنى أفكارًا وأيديولوجيات مناهضـة للـ

ومشككة فيه بأي عنوان كان كالملحد أو الكـافر ونحـو ذلـك، وهـذا 
لَِّذيَن َها اأخرى قال تعالى (َيا َأيُّ المورد من التولي واالعراض ذكرته آية

ُه َأِذلٍَّة بُُّهْم َوُيِحبُّوَنَقْوٍم ُيِحِبلّلُه اآَمُنوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي 
َن لّلِه َوَال َيَخـاُفوي َسِبيِل اوَن ِفَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُد

  ).٥٤َمَة آلِئٍم) (المائدة/َلْو
وقـد ذكـرت  ومنهم من يؤمن نظريًا باإلسالم لكنه ال يقوم بالتزاماته

اآليات المتقدمة على اآلية محل البحث من سـورة محمـد صـورًا مـن 
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الخذالن الذي يصـيب االنسـان كعـدم االنفـاق فـي سـبيل اهللا تعـالى 
و أي فرصـة مـن قعود عن الجهاد في آية سورة التوبة المتقدمـة، أوكال

فرص الطاعة التي يهيئها اهللا تعالى لإلنسان كمساعدة محتـاج أو قضـاء 
حاجة مؤمن فإنه إن فّوتها ولم يستثمرها فإن اهللا تعالى سيقيِّض من يقوم 

  بها وهو شاكر هللا تعالى على توفيقه.
ة هـي من أكثر الموارد التي تظهر فيها هذه السنة اإللهيـأّن وال شك 

اهللا تعالى بطاعتـه وهـو النبـي (ص) ومـن بعـده األئمـة طاعة من أمر 
) ثــم العلمــاء العــاملون المخلصــون النــّواب عــن ^المعصــومون (

، فـإّن مـن يتقـاعس عـن طـاعتهم وااللتـزام  في غيبتـه)  ×اإلمام(
بتوجيهاتهم فضًال عّمن يشّكك فـيهم ويفتـري علـيهم ويسـّقطهم فـإن 

وا َيُكوُنـ (ُثمَّ َلـاطيعين مخلصين مإلى آخرين  حالتوفيق ُيسلُب منه وُيمَن
ية وإصرار ) بل يكونون ثابتي اإليمان ذوي همم عال٣٨َأْمَثاَلُكْم) (محمد/

  .على العمل
وهذا االبتالء مّرت به االمم ففشل اكثرهم وتوّلوا واعرضوا فاصـيبوا 

حينما خذله أصحابه ) ×(بأسوء النتائج، ماذا كان دعاء أمير المؤمنين 
في سحر اليوم الذي ُضرب فيه: ملكتني ) ×(وتفرقوا، (قال وتقاعسوا 

فقلت: يا رسول اهللا، ماذا ) ’(عيني وأنا جالس، فسنح لي رسول اهللا 
؟ فقال: -أي الخصام -والَلدد -أي االعوجاج–لقيُت من امتك من اَألَود 

 ادع عليهم، فقلُت: أبدلني اهللا بهم خيرًا منهم وأبدلهم بي شرًا لهم مني).
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)٢ (  
نـاوين خذ مثًال السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) فإن كثيرًا مـن الع

وشككوا فيـه  هالكبيرة وغيرهم داخل الحوزة وخارجها خذلوه وعارضو
د وفي حركته فحرموا من هذا اللطف اإللهـي،  وهّيـأ اهللا تعـالى للسـي
ع الشــهيد شــبابًا مليئــين باإليمــان والحيويــة والتفــاني أخــذوا المواقــ

ة ألولئك الذين حرمـوا أنفسـهم مـن هـذا الفضـل العظـيم، المخّصص
) سـنة ١٦واستمرت هذه الحركة المباركة حتى بعد استشهاده ومـرور (

ت على رحيله، لكن صدى حركته اليوم وآثارها المباركة أوسع مما كان
  في حياته الشريفة.

خصان وإذا أردنا أن نعّرج على كربالء ونأخذ الشواهد منها، فهناك ش
  بحسب الظاهر. عليهما سنة االستبدال ب جرياننقّر

 بالفتـكأحدهما: عبيد اهللا بن الحر الجعفي أحد الفرسان المعروفين 
) ×(وله نسخة يرويها عنه ) ×(دود من شيعة أمير المؤمنين عوهو م

في طريقه إلى كربالء ) ×(، التقاه الحسين -بحسب رجال النجاشي –
عـن اإلجابـة وقـّدم للحسـين فرسـه  ودعاه إلى نصرته فامتنع عبيد اهللا

المسماة بالمحّلقة وقال ((هذه فرسي المحّلقة فاركبها فواهللا مـا طلبـت 
منك وأنـا أعليها شيئًا إّال أدركته وال طلبني أحد إال فّتته حتى تلتحق بم

                                                    
١ البالغة: نهج )٢( ٧ الخطبة ،٣٥ ٠. 
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(ال حاجة لنا فيك ) ×(ضمين بعياالتك أؤديهم إليك))، فقال الحسين 
١(مضّلين عضـدًا)وال في فرسك، وما كنت متخذ ال فنصـحه الحسـين  )

(فـواهللا ال يسـمع ) ×(بأن يغّيب وجهه وال يشهد واعيته وقال ) ×(
  .اليوم واعيتنا أحد ثم ال يعيننا إّال كّبه اهللا على منخريه في النار)

 ين وهوثانيهما: الحر الرياحي الذي كان قائدًا كبيرًا في جيش األموي
تـه في طريقه ومنع) ×(اإلمام الحسين الذي قاد الكتيبة التي اعترضت 

ة مـن من العودة إلى أهله ودياره ورافقته حتى نزل كربالء لكنه في لحظ
ّيـر لحظات التوفيق واأللطاف اإللهية وقف وتأمل في مصيره وعاقبته وخ

لكـن  نفسه بين الدنيا المزخرفة التي كان يتمتع بها في ركاب بني أميـة
) ×(سين الشهادة بين يدي أبي عبد اهللا الحعاقبتها النار، وبين القتال و

بـر وختامها مسك والفوز والجنة ورضوان اهللا فقال كلمته التي نقلـت ع
  األثير إلى كل األجيال (ال أختار على الجنة شيئًا أبدًا).

ه محل الشاهد ان هذا المقعد في قافلة شهداء الخلود لما تـولى عنـ
ر الريـاحي وفـاز بـه ومضـت عبيد اهللا وأعرض عنه مأله غيره وهو الح

رصة ذه الفالقافلة في طريقها، وبقي عبيد اهللا نادمًا متحسرًا على تفويت ه
ف فالتحق بالمختار ألخذ الثأر ثم اختلف معه والتحق بمصعب ثم اختل

  معه وقاتله.
                                                    

 شـبر: جواد السيد الخطيب للمرحوم الطف أدب في ومصادرها ترجمته تفصيل راجع )١(
١/٩ ١- ٤ ٠ ٠.  
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  ومن شعره المعّبر عن عظيم حسرته:
ــي    مـا دمـُت حيـًا حسـرًة فيا َلـِك ــي والتراق ــين حلق ــردُّد ب   َت

  علــى أهــل الضــاللة والنفــاق    حسين حين يطلْب بـذل نصـري
  غــداة يقــول لــي بالقصــر قــوًال

  
ـــالفراق   ـــع ب ـــا وتزم   أتتركن

  ولـــو أنـــي أواســـيه بنفســـي  
  

ــتالق   ــوم ال ــة ي ــت كرام   لنل
  مع ابن المصـطفى نفسـي فـداه  

  
ـــانطالق   ـــم وّدع ب ـــولى ث   ت

  فلــو فلــق التلهــف قلــَب حــي  
  

ــانفالق   ــي ب ــوم قلب ــمَّ الي   له
  فقد فاز االولـى نصـروا حسـينًا  

  
١(وخاب اآلخرون إلى النفـاق   (  

يحصـل والبد أن نلتفت إلى أن هذا االستبدال من اهللا تعالى ما كان ل  
في الخارج إن لم يسبقه استبدال في داخل النفس مـن قبـل الشـخص 

ا َمَتـاُع َمِخَرِة َفَن اآلِمنفسه فاستحق ذلك التبديل (َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا 
ى ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَن) (َأَتْسَت٣٨اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل) (التوبة/

  . )٦١ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر) (البقرة/
 ُيَغيُِّروْا َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُيَغيُِّر َال الّلَه ِإنَّوهذا كله تطبيق لسنة اهللا تعالى (

) سواء بإتجاه الخيـر أو الشـر، ولـذا كـان مـن ١١) (الرعد/ِبَأْنُفِسِهْم َما
) (وتجعلني ممن تنتصر به لـدينك ^االدعية الواردة عن اهل البيت (

٢(وال تستبدل بي غيري) (.  
                                                    

١/٩ شبر: جواد السيد للمرحوم السالم) (عليه الحسين شعراء أو الطف أدب )١( ٦. 

٣: الجنان مفاتيح )٢(   رمضان. شهر ليالي ادعية ٢٧
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فعلينا أن نكون حذرين يقظين ونبـادر إلـى أي فرصـة للطاعـة وال 
يمـأل ويأخـذها مّنـا نفّوتها أو نؤخرها أو نعتقد أنه ال أحد يستطيع أن 

 لعاصينمكاننا فيها، فإن اهللا تعالى غني عن خلقه ويستبدل بالمقصرين وا
 من يحّبهم اهللا تعالى ويحبونه ثم ال يكونوا أمثالكم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
٤٢٣   
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)١ ( 

 نمـ شـيئًا وأعـادوا صـدورنا الغيارى العراقيون المقاتلون أثلج لقد
 اليـوم تّوجـوا حينمـا واألسـى، الحـزن عالها التي الوجوه إلى البسمة

 والخـراب للـدم المتعطشـين المجرمين العصر خوارج على انتصاراتهم
 ودخول أهلها عن الحصار وفك المجاهدة الصامدة آمرلي مدينة بتحرير
 لهـا شـعبي وحشـد مسلحة وفصائل وشرطة جيش من الظافرة القوات

  .إليها المؤدية الطرق فتحو
 الّلـِه ِعنِد ِمْن ِإالَّ النَّْصُر َوَما[ تعالى اهللا من شك ال النصر إن          

 لآ] (َلُكـْم َغاِلَب َفَال الّلُه َينُصْرُكُم ِإن) [١٢٦:عمران آل] (اْلَحِكيِم اْلَعِزيِز
  :منها ومقدمات، أسبابًا النصر لهذا ولكن) ١٦٠:عمران
صمود ابناء مدينة آمرلي وثباتهم وتقديم أروع صـور المقاومـة  -١

والتصدي للوحوش المتعطشة للدماء والخراب الذين حاصروا المدينـة 
من جميع جهاتها أكثر من ثمانين يومًا وما انفكوا خاللها من محـاوالت 
إحداث خرق لدخولها وانزال الكارثة على اهلهـا ،لكـن ابنـاء آمرلـي 

قدموا نموذجًا لشجاعة وإيماِن وصبِر وثبات العراقيين  الشرفاء الشجعان
دفاعًا عن مقدساتهم وحرماتهم وشارَك في تسطير هذه الملحمة الرجال 

                                                    
١ذق//٤ بتاريخ البيان صدر )١( ٣ المصادف ٤٣٥ ٢- ٨- ١  آمرلي تحرير يوم نفس في ٠١٤

  وكركوك تكريت بين وتقع الشيعة التركمان يسكنها التي
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والنساء واالطفال ورّدوا االعداء في كل مرة بعـد إن كـانوا يكبـدونهم 
خسائر فادحة في األشـخاص والمعـدات حيـث اسـتعملت الـدبابات 

لقتلى عـدد مـن قـادتهم االشـرار وبـذلك والمدرعات، وكان من بين ا
ستكون هذه المدينة الصامدة البطلة بإذن اهللا تعـالى منعطفـًا فـي سـير 
العمليات المباركـة لتطهيـر االرض مـن هـؤالء االرجـاس وعقيـدتهم 

 الشيطانية .

 ابتـداًء بواجبهم، وقيامهم لها وتحّملهم بالمسؤولية الجميع شعور -٢
 الموقـف فاتخـذوا والمؤثر الكبير رهمدو يعون الذين الدين مراجع من

 الذين السياسيين إلى ومداهنة، مجاملة دون من للحدث المناسب الحازم
 العامة التعبئة في وشاركوا الخاصة مصالحهم على العامة المصالح غّلبوا

 لنصرة هّب الذي الشعب إلى النظامي، للجيش الرديف الجيش وتأسيس
 ُتَقاِتُلوَن َال َلُكْم َوَما: [تعالى لقوله تلبية المظلومين المستضعفين إخوانهم

 َيُقوُلوَن الَِّذيَن َواْلِوْلَداِن َوالنَِّساء الرَِّجاِل ِمَن َواْلُمْسَتْضَعِفيَن الّلِه َسِبيِل ِفي
 ًاَوِلّيـ لَّـُدنَك ِمـن لََّنـا َواْجَعل َأْهُلَها الظَّاِلِم اْلَقْرَيِة َهـِذِه ِمْن َأْخِرْجَنا َربََّنا

 سـمع من: (الشريف وللحديث) ٧٥:النساء] (َنِصيرًا لَُّدنَك ِمن لََّنا َواْجَعل
٢()بمسلم فليس يجبه ولم للمسلمين يا ينادي رجًال (. 

                                                    
١/١ الكافي: )٢(  عليه اهللا (صلى النبي أن السالم) (عليه اهللا عبد أبي عن باإلسناد ،٦٤

 يـا ينـادي رجـال سـمع ومن منهم فليس المسلمين بأمور يهتم ال أصبح من( قال: وآله)
 .)بمسلم فليس يجبه فلم للمسلمين
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 فـي لهـم تعـالى اهللا فبارك القضية هذه حول الجميع توّحد وهكذا
 .النصر عليهم وأنزل وقفتهم

 يعأسـاب مـّرت أن بعـد القضية هذه نالته الذي اإلعالمي االهتمام -٣
 أفـراد إال أحـد يذكرها أن دون من جهاتها تمام من آمرلي حصار على

 اتهماحتياج على ويتعرفون الهواتف عبر أهلها مع يتواصلون كانوا قالئل
 اليقومـو األبطال الجيش طيران على يتحركون وكانوا مساعدتهم وكيفية
 وبقـي إليـه، يكـون ما أحوج هم الذي والسالح والدواء الغذاء بإيصال
 يينواإليزيـد المسيحيين إخواننا على الكارثة وقعت حتى يلفها النسيان

 تحـرك وحصل عليهم اإلعالم وسلط سنجار جبل وفي نينوى سهل في
 بـالحرج واالنتقـائيون المتخـاذلون فشـعر وإنقـاذهم لمساعدتهم دولي

 راتالمظاه وخرجت بتغطيتها اإلعالم فبدأ المحنة، هذه باتجاه وتحركوا
 موقـف إيجـاد فـي سـاهم مّما بنجدتهم، والمطالبة المحاصرين لنصرة
 .موّحد وطني

 اقترنـت والتـي الماضـيين الشـهرين خـالل السياسية التغييرات -٤
 األمل وأعادت العقبات بعض وإزالة العقد بعض بفك ساهمت بتنازالت

 للجميـع يحفـظ واسـع وطنـي بمشـروع والمضي العراقيين توحيد في
 رتحري عمليات في لالنخراط أكبر عددًا فدفع مخاوفهم، ويزيل حقوقهم

  .البالد
  :منها ومواعظ، ومعطيات دالالت النصر ولهذا 
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 ويحمـوا بالدهـم ويبنـوا ينهضوا أن على قادرون العراقيين إن  -١
 إذا والوحـدة، واالزدهـار والحريـة السـيادة طريق في ويتقدموا شعبهم
 المخلصـة قيـاداتهم وأطاعوا هممهم وشحذوا نياتهم وأخلصوا اتحدوا
 فـي السياسـية والجهـات اإلعـالم وسـائل بعض حاولت ولقد العاملة،
 في يالغرب الطيران مشاركة إلى اليوم اإلنجاز تنسب أن والخارج الداخل

 ودوجـ نفـوا العمليات ساحة في اإلعالميين المراسلين أن إال العمليات
  .الغذائية المعونات إلقاء مستوى على حتى المشاركة هذه

 ويذ صـمود أمـام ينهزمـون جبنـاء المتوحشين المجرمين إن  -٢
 إلرهـاب الجريمـة فـي الولـوغ إال وسـيلة لهم وليس والعقيدة البصائر
  .بالرعب وهزيمته الخصم

 يضغط معينة قضية تجاه العام الرأي وإثارة اإلعالمي التحشيد إن -٣
 ال آخـر امتحـان أمام اآلن ونحن مثمرة، بنتائج ويأتي بها المعنيين على
٣(سـبايكر قاعدة ضحايا وهم آمرلي كارثة عن يقّل  تستنهضـنا الـذين )

                                                    
١ الثالثاء يوم الموصل سقوط بعد ) ٣( ١ شعبان/ /١ ١ الموافق ٤٣٥ ٠/٤/٢  واحد بيوم ٠١٤

 الجويـة سـبايكر قاعـدة المسـلحون وحاصر الدين صالح محافظة مركز تكريت سقطت
 الجويـة القـوة كليـة وطلبـة الجدد المتدربين من الجنود اآلف يتواجد حيث منها القريبة
 القاعـدة خـارج لهـم كمينـًا االرهـابيون فنصب الموصل، مدينة من المتراجعين وبعض

 من أهاليهم الى بالذهاب أمرًا أشاعوا الذين المعسكر آمري بعض بمساعدة واستدرجوهم
 شـكل على المسلحون فاقتادهم المدينة الى تنقلهم سيارات أو لهم حماية أي توفير دون

 وال جماعية مقابر في ودفنوهم األيدي مكّبلي بالرصاص رميًا اعدموهم حيث الى مجاميع
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 وإنـزال الجريمـة عـن والمسـؤولين جـرى ما تفاصيل لمعرفة دماؤهم
  .بهم العادلة العقوبات

حًة في وجوه العشائر وأبنـاء المـدن التـي دعمـت ونعلنها صري -٤
أن  المغرر بهـم وبالمـال والسـالحاالرهاب وأحتضنته وأمّدتُه بالشباب 

يثوبوا الى رشدهم وأن يغسلوا هذا العار الـذي لحقهـم حتـى اقترنـت 
لـك ذعناوينهم بكل الجرائم الوحشية المرتكبة، وعليهم أن يعّبروا عـن 
لخطـر بنهضٍة شريفة غيورة ويشاركون فيها ابناء الوطن كافة لدحر هذا ا

يرة وح الشرهذه الخيانة والغدر والرالماحق، وإال َسُيسجِّل التاريخ عليهم 
حيث اشتركوا مع االغراب المتوحشين في قتل اخـوانهم االبريـاء مـن 

ة لسياسيرجاٍل ونساٍء واطفال ال لشيء إال ألن لهم مشكلة مع هذه الجهة ا
ققـوه أو ذاك الحاكم، وإذا كانوا يعتقدون أن عنـدهم مطلبـًا حقـا فليح

  بالحوار والقلوب المفتوحة.
 جواءاأل هذه ولنستثمر التوحد وهذا المعنوي الزخم هذا إدامة    -٥

  .الوطني المشروع إلنجاح اإليجابية
 تعـالى اهللا ذكر فينسوا بالنصر يغتّروا ال أن المقاتلين أبناءنا وأوصي 
 فُيسـلب السـابقة؛ التجـارب بعـض في حصل كما به، عليهم مّن الذي

                                                                                                                             
١( هو للضحايا المعلن الرقم لكن بالضبط عددهم يعرف  الحكومة تجاهلت وقد )٧٠٠

 عليها اإلعالم بتكثيف ظله) (دام المرجع سماحة وّجه حتى األولى أيامها في الحادثة هذه
  شعبية. بفعاليات وابرازها
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 َعـْن َتْغُفُلـوَن َلـْو َكَفـُروْا الَّـِذيَن َودَّ[ حـذرين يقظين يبقوا وأن النصر،
  ).١٠٢:النساء] (َواِحَدًة مَّْيَلًة َعَلْيُكم َفَيِميُلوَن َوَأْمِتَعِتُكْم َأْسِلَحِتُكْم

 ولغالم العدو ألن انتهت قد المعركة أن ونظن نسترخي أن لنا يحق ال
 ويمّولونـه يدفعونـه الـذين وأسـياده هـو يتوقف ال سوف الجريمة في

 فتنـة كـل وإطفـاء بالنصر وعدكم تعالى اهللا ولكن الخطط، له ويعّدون
َعْوَنَو الّلـُه َأْطَفَأَها لِّْلَحْرِب َنارًا َأْوَقُدوْا ُكلََّما[ يوقدونها  اَألْرِض يِفـ َيسـْ

  ).٦٤:المائدة] (اْلُمْفِسِديَن ُيِحبُّ َال َوالّلُه َفَسادًا
  اليعقوبي محمد

  النجف األشرف
  ٣١/٨/٢٠١٤   ١٤٣٥/القعدة ذو/٤ 

   
٤٢٤   

  
}{)٤  ( 

  ]٦٠[الرحمن : 
قاعدة يتسالم عليها العقالء وتدعو اليها الفطرة االنسـانية يقرّرنـا اهللا 
تبارك وتعالى عليها بصيغة االستفهام االقراري لتعليل ما سبق ذكره مـن 
النعم، حيث جاءت اآلية من سورة الرحمن في هذا السياق حيـث بـدأ 

                                                    
١ عام المبارك االضحى عيد لصالة االولى الخطبة )٤( ٥/١ المصادف ٤٣٥ ٠/٢ ٠١٤. 
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، وذكر عدة ٤٦الرحمن َجنََّتاِن) َربِِّه َمَقاَم َخاَف المقطع بقوله تعالى (َوِلَمْن
من نعم الجنان، وليطمئننا بأن األعمال الحسنة ال تضيع ألن االحسـان ال 

  .٣٠َعَمًال) الكهف َأْحَسَن َمْن َأْجَر ُنِضيُع يجازى إال باإلحسان (ِإنَّا َلا
وقد كتب اهللا تبارك وتعالى على نفسه إجراء هذه القاعدة في تعامله 

بمقتضـى العـدل والمجـازاة بالمثـل، وانمـا مع عباده، فإنه لم يعاملهم 
كافأهم على اساس االحسان والفضـل مـع انـه هـو المـنعم والهـادي 

 ِلْلِإيَماِن َهَداُكْم َأْن َعَلْيُكْم َيُمنُّ اللَُّه والممّكن لعبده في فعل االحسان (َبِل
، وفي آمالي الصدوق بسـنده عـن اميـر ١٧َصاِدِقيَن) الحجرات ُكنُتْم ِإن

يقول : ان اهللا عز وجل ) ’(قال (سمعت رسول اهللا ) ×(ين المؤمن
٥(قال ما جزاء من أنعمُت عليه بالتوحيد إال الجنة) ، ومع انه غنـي عـن )

نُتْم عباده وحينما يحسنون فإنما يحسنون ألنفسـهم (ِإْن نُتْم َأْحسـَ  َأْحسـَ
إحسان في إحسـان، ، فعطاؤه تعالى ٧َفَلَها) اإلسراء َأَسْأُتْم َوِإْن ِلَأنُفِسُكْم

 َأْن ِلَأَحـٍد َكـاَن (َوَلـْو) : ×(في نهج البالغة من كالم ألمير المؤمنين 
ْبَحاَنُه ِللَّـِه َخاِلصًا َذِلَك َلَكاَن َعَلْيِه، َيْجِرَي َوَلا َلُه َيْجِرَي  َخْلِقـِه، ُدوَن سـُ
 َقَضاِئِه، َوَلِكنَُّه ُصُروُف ِهَعَلْي َجَرْت َما ُكلِّ ِفي َوِلَعْدِلِه ِعَباِدِه، َعَلى ِلُقْدَرِتِه
اَعَفَة َعَلْيِه َجَزاَءُهْم َوَجَعَل ُيِطيُعوُه َأْن اْلِعَباِد َعَلى َحقَُّه َجَعَل ُسْبَحاَنُه  ُمضـَ
٦(َأْهُلُه) اْلَمِزيِد ِمَن ُهَو ِبَما َوَتَوسُّعًا ِمْنُه َتَفضًُّلا الثََّواِب (.  

                                                    
٣ : الصدوق آمالي )٥(   .٧ح ١٦

٣ : البالغة نهج )٦( ٢ خطبة ٣٣ ١ ٦. 
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الن العـدل مـنح االسـتحقاق ومن المعلوم أن االحسان فوق العدل، 
لخيـر افيأخذ ماله ويعطي ما عليه، اما االحسان فإعطاء ما ال يلزمه مـن 

ال والتنازل عما يستحقه، وقد أشارت آيات كثيرة الى هذا االحسـان، قـ
 ِذلَّـٌة َوَال َتـٌرَق ُجوَهُهْمُو ْرَهُقَي َوَال َوِزَياَدٌة اْلُحْسَنى َأْحَسُنوْا تعالى (لِّلَِّذيَن

 َجاء لى (َمنوقال تعا ٢٦يونس َخاِلُدوَن) ِفيَها ُهْم اْلَجنَِّة َأْصَحاُب ُأْوَلـِئَك
 َال َوُهـْم ِمْثَلَهـا ِإالَّ ُيْجَزى َفَال َئِةِبالسَّيِّ َجاء َوَمن َأْمَثاِلَها َعْشُر َفَلُه ِباْلَحَسَنِة

 َتـُك ِإنَو َذرٍَّة ِمْثَقـاَل َيْظِلُم َال الّلَه وقال تعالى (ِإنَّ ١٦٠ُيْظَلُموَن) األنعام
 ْلَحَسَنِةِبا َجاء (َمن،٤٠) النساءَعِظيمًا َأْجرًا لَُّدْنُه ِمن َوُيْؤِت ُيَضاِعْفَها َحَسَنًة

 ُينِفُقـوَن الَّـِذيَن َثُل(مَّ ،٨٩النمل آِمُنوَن) َيْوَمِئٍذ َفَزٍع مِّن َوُهم مِّْنَها َخْيٌر َفَلُه
نُبَلٍة ُكلِّ ِفي َلَسَناِب ْبَعَس َأنَبَتْت َحبٍَّة َكَمَثِل الّلِه َسِبيِل ِفي َأْمَواَلُهْم  مَِّئـُة سـُ

  .٢٦١ة) البقر يٌمَعِل َواِسٌع َوالّلُه َيَشاُء ِلَمن ُيَضاِعُف َوالّلُه َحبٍَّة
 ومن الروايات التي تصوّر لنا إحسان اهللا تبارك وتعالى مـا ورد عـن

 (قـال: يقـول) ×( اهللا عبـد أبا سمعت: قال المرادي عثمان بن فضيل
 هالك، إال اهللا بعدهن على يهلك لم فيه كن من أربع): ’( اهللا رسول

 بحسـن حسنة له اهللا كتب يعملها لم هو فإن فيعملها بالحسنة العبد يهم
 لـم فـإن يعملها أن بالسيئة ويهم. عشرا له اهللا كتب عملها هو وإن نيته،

 وقـال سـاعات سـبع اجـل عملهـا هو وإن شئ عليه يكتب لم يعملها
 تعجـل ال: الشـمال صـاحب وهو السيئات لصاحب الحسنات صاحب

 الحسنات إن: * (يقول وجل عز اهللا فإن تمحوها، بحسنة يتبعها أن عسى



١٣٦٩ 
 

 إلـه ال الذي اهللا أستغفر: " قال هو فإن االستغفار أو) * السيئات يذهبن
 الجـالل ذو الـرحيم الغفـور الحكيم العزيز والشهادة الغيب عالم هو إال

 ولم ساعات سبع مضت وإن شئ، عليه يكتب لم"  إليه وأتوب واإلكرام
 اكتـب: السيئات لصاحب الحسنات صاحب قال واستغفار بحسنة يتبعها
٧() المحروم الشقي على    ، ومع ذلك فأنه يمنح عدة فرص : )

) ’((منها) فتح باب التوبة ما دام في هذه الدنيا، عن رسـول اهللا 
قـال :(إن اهللا ) ’((من تاب قبل أن يعاين َقِبل اهللا توبته) وعنه  قال:

٨(يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) (.  
ى و(منها) انه إذا فعل حسنات فانها تكفـر السـيئات بـل تبـّدلها الـ

 َوآَمـَن َتاَب َمن ِإلَّا(، ١١٤هود السَّـيَِّئاِت) ُيْذِهْبَن اْلَحَسَناِت حسنات (ِإنَّ
 َغُفورًا اللَُّه َكاَنَو َسَناٍتَح َئاِتِهْمَسيِّ اللَُّه ُيَبدُِّل َفُأْوَلِئَك َصاِلحًا َعَمًال َوَعِمَل

 .٧٠رَِّحيمًا) الفرقان

و(منها) اعتبار الباليا والصعوبات واالالم التي يمر بها االنسان كفارة 
قال :(الحمد هللا الذي جعـل تمحـيص ) ×(لذنوبه، عن أمير المؤمنين 

شيعتنا في الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعـاتهم ويسـتحقوا عليهـا ذنوب 
٩(ثوابها) (. 

                                                    
١ : الجزء    المازندراني صالح المال : المؤلف الكافي أصول شرح )٧( ١ : صفحة  ٠ ٦٦ . 
١/٥: الحكمة ميزان في مصادرها راجع )٨( ١٤. 
٦: االنوار بحار )٩( ٧/٢ ٤ح/٣٢ ٨.   



٩١٣٧ 
 

ن غيـر مـو(منها) العفو والصفح ابتداءًا تكرمًا من اهللا تعالى وفضـًال 
 َعـن وَوَيْعُفـ ْمَأْيـِديُك َكَسَبْت َفِبَما مُِّصيَبٍة مِّن َأَصاَبُكم تسبيب العبد (َوَما

 .٣٠َكِثيٍر) الشورى

 

واآلية عامة ال تختص بالمؤمنين فكل من يصدر منه فعـل االحسـان 
يكافئه اهللا تعالى باإلحسان مؤمنـا كـان او غيـر مـؤمن علـى اخـتالف 
درجاتهم في الكفر و الشرك او الجهل بالخالق، روى عبد اهللا بن مسعود 

 ما أحسن محسن من مسلم ، وال كـافر :(  )’( قال : قال رسول اهللا
: فقلنا : يا رسول اهللا ، ما إثابة الكافر ؟ قال : إن كـان قـد   إال أثابه اهللا

أثابه اهللا المـال والولـد  أو عمل حسنة ،وصل رحما ، أو تصدق بصدقة
ما إثابته في اآلخرة ؟ قـال : عـذابا فوالصحة وأشباه ذلك، قال : فقلنا : 

١(اْلَعَذاِب) َأَشدَّ ِفْرَعْوَن آَل (َأْدِخُلوا وقرأ دون العذاب، ٠   . ٦٤  غافر )
هذا بالنسبة للمعاند اما غير المعاند فيكافئه اهللا تعـالى بالهدايـة الـى 
االسالم وااليمان وطريق الجنة والشواهد كثيرة علـى حصـول مكافـأة 
كبيرة لمن قام بعمل يسير كتلك المرأة الفاسقة التي دخلت الجنة ألنهـا 

ي الـذي لـم يـّرد علـى االمـام سقت قطة عطشى ماءًا، او الحر الرياح
) ÷(حين قال له ثكلتك امك يا حر الن امـه الزهـراء ) ×(الحسين 

                                                    
)١ ٧/١ : كثير ابن تفسير )٠ ٣ ٨.   



١٣٨٩ 
 

  فكوفئ بنيل الشهادة والسعادة االبدية.
ونقل بعض المفسرين ان شخصا مسلمًا شاهد امرأة كافرة تنثر الحب 
للطيور في الشتاء فقال لها : ال يقبل العمل من امثالـك، فأجابتـه : انـي 

سواء قبل ام لم يقبل، ولم يمـض وقـت طويـل حتـى رأى  اعمل هذا
الرجل هذه المراءة في حرم الكعبة، فقالت له يا هذا ان اهللا تفضل علـي 

١(مة االسالم ببركة الحبوب القليلةبنع ١ (.  

 

أراد اهللا تعالى بتذكيرنا بهذا القانون الفطري وبتعامله معنا على اساسه 
بهذا األدب وان نتعامل بهذه القاعدة العقالئية الفطريـة مـع اهللا أن يؤدبنا 

تبارك وتعالى المحسن المتفضل، وكذلك بيننا نحن البشر وإن خالفونـا 
فنجازي االحسان باإلحسان، روى علي بن سالم قال : سمعت في الدين، 
قلت: وما هي؟ قال:  ،آية في كتاب اهللا مسّجلة : يقول) ×(ابا عبد اهللا 

جـرت فـي  )هل جزاء اإلحسان إّال اإلحسان( : تبارك وتعالىقول اهللا 
ع إليه معروف فعليه أن يكافىء به، ِنالكافر والبّر والفاجر، من ُصو المؤمن

 لـذلك ان، يرى مع فعلهحّتى به، بل صنع  اصنع كميوليس المكافأة أن 
١(المبتدى)له فضل  ٢ (.  

                                                    
)١ ١ االمثل: تفسير ) ١ ٣/٤ ٩/٣ : البيان روح عن حكاها ٧٥ ١٠. 
)١ ١ / ٩ : البرهان تفسير ) ٢ ٩ ٣. 



٩١٣٩ 
 

وقد حثت اآليات الكريمة والروايات الشـريفة علـى اتبـاع طريقـة  
االحسان في التعامل مع االخرين وانه من افضل القربات التـي توجـب 

ِنيَن) ُيِحـبُّ اللََّه ِإنَّ المحبة االلهية، قال تعالى (َوَأْحِسُنوا  البقـرة اْلُمْحسـِ
 اتََّقـْوا الَّـِذيَن َمَع اللََّه ،(ِإنَّ ٦٩ العنكبوت اْلُمْحِسِنيَن) َلَمَع اللََّه ،(َوِإن١٩٥َّ

) ×(، ومن كلمات اميـر المـؤمنين ١٢٨ النحل ُمْحِسُنوَن) ُهْم َوالَِّذيَن
 (َرْأُس) ×() وعنه  (َعَلْيَك ِباإلْحساِن َفإنَُّه أْفَضُل ِزراَعة َو أْرَبُح ِبضاَعة

 إَلى اإلْحساُن الَمعاِد زاُد (ِنْعَم) ×(الّناِس) وعنه  إَلى َاإلْحساُن اإليماِن
ْكًال َلَرَأْيُتُموُه َشْخصًا اإلْحساَن َرأْيُتُم َلْو)( ×(الِعباِد) وعنه   َجمـيًال شـَ

١(العاَلميَن) َيُفوُق ٣(.  

 

لكن االنسان العنود الكنود المجادل الجهول الظلـوم خـالف هـذه  
القاعدة في عالقته مع رّبه ولم ينصفه بأدنى درجات االنصـاف فيكـون 
االستفهام في اآلية استنكاريًا بهذا اللحاظ، ويكون فيها عتـاب لإلنسـان 
بأنه ال يعمل بها بعد أخذ اقراره بها فـي عيـون اخبـار الرضـا وآمـالي 

) عن ^عن آبائه الطاهرين () ×(باإلسناد عن االمام الرضا  الطوسي
قال :يقـول ) ’(قال: (حدثني أخي رسول اهللا ) ×(أمير المؤمنين 

اهللا عز وجل : يا أبن آدم ما تنصفني ! أتحّبُب اليك بالنعم، وتتّمقت اليَّ 
                                                    

)١ ٢:٣ الحكمة ميزان ) ٣ ٩ ١.  



١٤٠٩ 
 

بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرُّك اليَّ صاعد، وال يـزال ملـُك كـريم 
نك في كل يوم بعمٍل غير صالح، يا ابن آدم لو سمعت وصفك يأتيني ع

١(من غيرك وانت ال تدري من الموصوف لسارعت الى مقته) ٤ (.  
المروي عن طريق ) ×(وورد هذا المعنى في دعاء االمام السجاد  

 ِاَلْيـَك، َوَنُتوُب ِمْنها اّللُهمَّ َنْسَتْغِفُرَك َيَدْيَك َبْيَن ابي حمزة الثمالي (ُذُنوُبنا
رنا ناِزٌل، ِاَلْينا َخْيُرَك ِبالذُُّنوِب، َوُنعاِرُضَك ِبالنَِّعِم ِاَلْينا َتَتَحبَُّب  ِاَلْيـَك َوشـُّ
 َيْمَنُعـَك َفال َقبيح، ِبَعَمل َعّنا َيأتيَك َكريٌم َمَلٌك َيزاُل َوال َيَزْل َوَلْم صاِعٌد،

 َاْحَلَمَك ما َفُسْبحاَنَك ِبآالِئَك، َعَلْينا َوَتَتَفضََّل ِبِنَعِمَك، َتُحوَطنا َاْن ِمْن ذِلَك
 َوَكـُرَم َثناُؤَك، َوَجلَّ َاْسماؤَك َتَقدََّسْت َوُمعيدًا، ُمْبِدئًا َوَاْكَرَمَك َوَاْعَظَمَك
١(َوِفعاُلَك) َصناِئُعَك ٥ (.  

فيفّصل أكثر في بيـان هـذه العالقـة غيـر ) ×(اما االمام الحسين 
االنسان ورّبه في دعائه العظـيم يـوم عرفـة فبعـد ان قـال المنصفة بين 

ْكرى َفَلـْم َيْحِرْمنـى، َوَعُظَمـْت َخطيَئتـى َفَلـْم ( )×( يا َمْن َقلَّ َلُه شـُ
َيْفَضْحنى، َوَرآنى َعَلى اْلَمعاصى َفَلْم َيْشَهْرنى، يا َمْن َحِفَظنى فى ِصَغرى، 

ِعْندى ال ُتْحصى، َوِنَعُمُه ال ُتجازى، يا َمْن َرَزَقنى فى ِكَبرى، يا َمْن َاياديِه 
ياِن ) بـدأ يا َمْن عاَرَضنى ِباْلَخْيِر واْالْحساِن، َوعاَرْضُتُه ِباْالسـاَءِة َواْلِعصـْ

                                                    
)١ ٢ : الطوسي امالي ) ٤ ١ ح ٠٢  السالم) (عليه الرضا اخبار ،عيون الخامس الجزء من ٠
:٢/٢ ٨.   

)١ ٣ : الجنان مفاتيح )٥ ٣ ٧.  



٩١٤١ 
 

يـا بتفصيل عدم انصاف االنسان لربه، فيقول عـن ربـه تعـالى () ×(
ْنَت، َاْنـَت َمْوالَى َاْنَت الَّذى َمْنْنَت، َاْنَت الَّذى َاْنَعْمَت، َاْنَت الَّـذ ى َاْحسـَ

الَّذى َاْجَمْلَت، َاْنَت الَّذى َاْفَضْلَت، َاْنَت الَّذى َاْكَمْلَت، َاْنَت الَّذى َرَزْقَت، 
َاْنَت الَّذى َوفَّْقَت، َاْنَت الَّذى َاْعَطْيَت، َاْنـَت الَّـذى َاْغَنْيـَت، َاْنـَت الَّـذى 

َكَفْيَت، َاْنَت الَّذى َهَدْيَت، َاْنَت الَّذى َاْقَنْيَت، َاْنَت الَّذى آَوْيَت، َاْنَت الَّذى 
َعَصْمَت، َاْنَت الَّذى َسَتْرَت، َاْنَت الَّذى َغَفْرَت، َاْنَت الَّـذى َاَقْلـَت، َاْنـَت 
ْدَت،  الَّذى َمكَّْنَت، َاْنَت الَّذى َاْعَزْزَت، َاْنَت الَّذى َاَعْنَت، َاْنَت الَّذى َعضـَ

َفْيَت، َاْنـَت الَّـذى َاْنَت الَّذى َايَّْدَت، َا ْنَت الَّذى َنَصْرَت، َاْنـَت الَّـذى شـَ
  ) .×() الى اخر ما قال عاَفْيَت

ُثمَّ َاَنـا يـا ِالَهـى اْلُمَعَتـِرُف ِبـُذُنوبى ( ،)×(وماذا عن العبد ؟ قال 
لَّذى َفاْغِفْرها لى، َاَنا الَّذى َاَسأُت، َاَنا الَّذى َاْخَطأُت، َاَنا الَّذى َهَمْمُت، َاَنا ا

َجِهْلُت، َاَنا الَّذى َغِفْلُت، َاَنا الَّذى َسَهْوُت، َاَنا الَِّذى اْعَتَمْدُت، َاَنـا الَّـذى 
َتَعمَّْدُت، َاَنا الَّذى َوَعْدُت، َوَاَنا الَّذى َاْخَلْفُت، َاَنا الَّذى َنَكْثُت، َاَنا الَّـذى 

ىَّ َوِعْندى، َوَاُبوُء ِبـُذُنوبى َفاْغِفْرهـا َاْقَرْرُت، َاَنا الَِّذى اْعَتَرْفُت ِبِنْعَمِتَك َعَل
١()لى ٦(.  

وإذا كان السائد على عالقـة االنسـان مـع رّبـه وخالقـه هـو عـدم 
االنصاف، فهو كذلك مع الناس حيث يسود الناس الظلم والفساد والغش 

                                                    
)١ ٤ : الجنان مفاتيح ) ٦   .الحجة ذي شهر اعمال ٦٧
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َبْت ِبَمـا َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ِفي اْلَفَساُد والخداع واالحتيال قال تعالى (َظَهَر  َكسـَ
خالفًا لألدب الذي أمرنا اهللا تعالى به أن نجازي  ٤١النَّاِس) الروم  َأْيِدي

واالئمة الطـاهرون ) ’(باإلحسان من احسن الينا وعلى رأسهم النبي 
(صلوات اهللا عليهم اجمعين) والعلماء العاملون المخلصـون والوالـدان 

وارحامنا والذين عّلمونا والـذين  وجيراننا ٨٣ِإْحَسانًا) البقرة  َ(ِباْلَواِلَدْيِن
  رّبونا وهكذا كل من أحسن الينا.

 ِهـَي يالَِّتِبـ بل أمرنا باإلحسان حتى لمن اساء الينا، قال تعالى (اْدَفْع
 ِهـَي ِبـالَِّتي ْع(اْدَفـ ٩٦ون )المؤمنـ َيِصُفوَن ِبَما َأْعَلُم َنْحُن السَّيَِّئَة َأْحَسُن
 .٣٤ت َحِميٌم)فصّل َوِليٌّ ُهَكَأنَّ َعَداَوٌة َوَبْيَنُه َبْيَنَك الَِّذي َفِإَذا َأْحَسُن
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٤٢٥   

  
)١ ٧ ( 

) والحريصـون علـى ديـنهم ^كان الواعون من أصحاب األئمة (
) من أخبار عن ^عنهم (وآخرتهم ينظرون باهتمام بالغ إلى ما يصدر 

الفتن والغربلة والسقوط في االمتحان ويحملونها محمل الجـد ليصـونوا 
أنفسهم من الوقوع في تلك الفتن ومن الفشل في االمتحان الذي يحصل 

) عـن تكلـيفهم ^لكثير  من عامة الناس؛ لذا كانوا يسـألون األئمـَة (
التي هي وظيفـة  وعما ينّجيهم من الجهالة ويخلصهم من حيرة الضاللة،

األنبياء واألئمة (صلوات اهللا عليهم أجمعين)، ومن بعدهم علماء الـدين 
خصوصًا في زمان غيبة اإلمام (عجل اهللا فرجه) التي قـال فيهـا اإلمـام 

(أما إن له غيبة يحار فيها الجـاهلون ويهلـك ): ×(الحسن العسكري 
١(فيها المبطلون) ٨ (.  

  ت:والحيرة والهالك تكون بعدة مستويا
(منها) على نحو إنكار أصل الغيبة الستبعاد أن يبقـى إنسـان هـذه  

                                                    
)١ ١ عام المبارك االضحى عيد لصالة الثانية الخطبة )٧ ١- ٥ المصادف ٤٣٥ ٢- ٠ ٠١٤  
)١ ٢/٨ للصدوق: الدين كمال )٨ ٣ الباب ،١ ٨. 
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  المدة الطويلة أو ألي شبهة أخرى.
تقـام (ومنها) االعتراض على طول الغيبة لعدم الصبر على تأخير االن 

 من الظالمين او للعجز عن إدامـة حالـة االسـتعداد والتمهيـد للظهـور
تضـحيًة بـالنفس ومواجهـًة مـع بأشكال التمهيد الذي يتطلـب أحيانـًا 

  قة.الظالمين واصطدامًا بالمجتمع، ولذا ستكون فترة الغيبة صعبة وشا
(ومنها) كثرة أصحاب الدعاوى الباطلـة الـذين يـّدعون االرتبـاط  

هم، ومشروعه فيخدعون بها السّذج والجهلة ليتأّمروا علـي) ×(باإلمام 
  وهكذا.

ن البـاقر والصـادق وهو من أجـالء أصـحاب اإلمـامي–روى زرارة 
يقول: إن للغالم غيبـة قبـل أن ) ×(قال: (سمعُت أبا عبد اهللا  -)‘(

يقوم، ثم قال: يا زرارة وهو المنتظر، وهو الذي ُيَشكُّ في والدته، مـنهم 
من يقول: مات أبوه بال خلف، ومنهم من يقول: حْمٌل، ومنهم من يقول: 

غير أن اهللا عز وجل يحـّب إنه ُوِلد قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر، 
أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون، يـا زرارة، قـال: قلـُت: 
جِعلُت فداك إن أدركُت ذلك الزمان أي شيء أعمُل؟، قال: يا زرارة إذا 
أدركت هذا الزمان فادُع بهذا الدعاء: اللهم عّرفني نفسك فإنـك إن لـم 

ي رسولك فإنك إن لم تعّرفني تعّرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عّرفن
رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عّرفني حجتك فإنـك إن لـم تعّرفنـي 
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١(حجتك ضللُت عن ديني) ٩ (.  
م اإلما وهذا التعليم إنما هو لنا نحن الذين نعيش في زمان الغيبة ألن

ار يعلم أن زرارة ال يدرك زمان الغيبة، وكذلك يعلم زرارة إلخبـ) ×(
  ة للثاني عشر.أن الغيب) ×(اإلمام 

والُمنجي ليس هو مجرد تحريك اللسـان بهـذه الكلمـات فإنهـا ال 
توصل إلى هذه النتيجة وإن كانـت توجـب بعـض الفوائـد كتحصـيل 

ام الثواب، وهذا معنى كررته في أحاديثي ألهميته، لذلك لـم يقـل اإلمـ
ي فـ(قل هذه الكلمات) وإنما قال: (ادُع بهذا الدعاء) أي أوجد ): ×(

قيقة هذا الدعاء وطلب هذه المعـاني، وحينئـٍذ سيعصـمك اهللا نفسك ح
تعالى من الضالل، أال ترى أن اإلنسان لو تعـرض إلـى عـدو قاتـل أو 

د حيوان مفترس وله مأوى محصَّن، فهل ينجيه أن يردد بلسانه بأي عـد
ي من المرات: (أعوذ بهذا الحصن من العدو))؟ أم أن عليه أن يدخل فـ

  ذلك الحصن فعًال؟.
معرفـة صـحيحة والسـير ) ×(فطريق النجاة يتطلب معرفة  اإلمام 

  على نهجه.
والدعاء المذكور في الحديث يشير إلى ترتيب في طريـق المعرفـة 
على عكس ما هو متعارف لدى أغلب الناس فنحن ننتقل بالمعرفـة مـن 

                                                    
)١ ١/١ الكافي: )٩ ٩  الغيبة. كتاب ،٧
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األثر إلى المؤثر ومن الفرع إلى األصل، وهو طريـق مقبـول ولـم ينفـه 
ف وروى الشيخ الصدوق (قدس سره) في كتاب التوحيد الحديث الشري

قوله: (لـوال اهللا مـا ُعِرفنـا، ) ×(في تفسير هذا الحديث عن الصادق 
ولوال نحن ما ُعرف اهللا) ثم قال الصدوق: ((ومعناه لوال الحجج ما ُعرف 

٢(اهللا حق معرفته ولوال اهللا ما ُعرف الحجج)) ٠ (.  
 ولة، لكـن الحـديث يـدعو الـىفهذه المعرفة الغالبة لدى الناس مقب

مـن  المعرفة األسمى وهي التي تبدأ باألصل ثم الى الفرع ، ففـرٌق بـين
يعرف طلوَع الشمس من خالل إخبار اآلخـرين أو مـن خـالل وجـود 

الى: ضوئها ونورها منعكسًا عن األشياء وبين من يراهـا عيانـًا، قـال تعـ
َأَوَلـْم  ْم َأنَّـُه اْلَحـقَُّبيََّن َلُهى َيَتِسِهْم َحتََّسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأنُف[

)، فبنـاًء علـى كـون ٥٣] (فصلت:َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد
 الصفة المشبهة (شهيد) بمعنى اسم المفعـول (مشـهود) تفيـد اآليـة أن

نفـس ظهور اهللا تعالى في كل شيء يغني عن اآليات والـدالئل فـي األ
يوم عرفة عدة اشـارت ) ×(واآلفاق، وفي ملحق دعاء االمام الحسين 

  لهذا المعنى .
فاألصل هي معرفة اهللا تبارك وتعالى ومنها تنفتح المعرفة على النبـي 

وفي ذلك روي عن اإلمام الصادق ) ×(ومن ثم معرفة اإلمام ) ’(

                                                    
)٢ ١/٢ الوافي: في عنه حكاه )٠ ٢ باب ،٢١  به. اال يعرف ال إنه ٩
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اعرفـوا اهللا بـاهللا، والرسـول ): ×(قال: (قـال أميـر المـؤمنين ) ×(
٢(بالرسالة، وأولي األمر باألمر بالمعروف والعدل واإلحسان) ١ ( .  

يـة فالبداية من معرفة اهللا بـاهللا تبـارك وتعـالى كمـا ورد فـي األدع
 و (بك عرفتك -من دعاء الصباح–الشريفة: (يا من دّل على ذاته بذاته) 

  .-من دعاء أبي حمزة–ت) وأنت دللتني عليك ولوال أنت لم أدِر ما أن
هللا على ا والتفسير الذي يمكن تقريبه لمعنى معرفة اهللا باهللا هو التعرف

تعالى وصفاته وأسمائه من خالل تجلياته في مخلوقاتـه، فمـن جمـال 
لمين الطبيعة التي خلقها تعرف أنه جميل، ومن طول أناته وإمهالـه للظـا

رف أنه حكيم، ومن تعرف أنه حليم، ومن وضع كل شيء في موضعه تع
ة عجائب المخلوقات تعرف قدرته وقوته، ومن تناسقها وانسجامها ووحد
ته قوانينها تعرف أحديته، ومن تصرفه في الخلق كيف يشاء تعرف قيموم

  وأن بيده كل شيء.
روى الشيخ الصدوق (قدس سره) في كتابه التوحيد في باب أن اهللا 

أنه ) ‘(عن أبيه عن جده  )×(ال يعرف إال به بإسناده عن أبي جعفر 
فقال: يا أمير المؤمنين بماذا ) ×(قال: (إن رجًال قام إلى أمير المؤمنين 

عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ونقض الهم، لما هممت فحيل بيني وبين 
همي وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي علمت أن المـدبر غيـري)، 

                                                    
)٢ ٥ التوحيد: كتاب الكافي: أصول )١  الصدوق: توحيد وفي به، إال يعرف ال أنه باب ،١

 به. إال يعرف ال أنه العنوان بنفي باب ،٢٨٦
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  ل .فهذا من تجليات هيمنته وقيمومته وتدبيره عز وج
قال الفيض الكاشاني (قدس سره): ((فاطلبوا معرفته بآثاره فيها مـن 
حيث تدبيره لها وقيمومته إياها وتسخيره لها وإحاطته بها وقهـره عليهـا 
حتى تعرفوا اهللا بهذه الصفات القائمة به وال تنظروا إلى وجوههـا التـي 

جـد إلى أنفسها أعني من حيث أنها أشياء لها ماهيـات ال يمكـن أن تو
بذواتها بل مفتقرة إلى موجد يوجدها؛ فإنكم إذا نظرتم إليها مـن هـذه 
الجهة تكونوا قد عرفتم اهللا باألشياء فلن تعرفوه إذن حق المعرفة، فـإن 
معرفة مجرد كون الشيء مفتقرًا إليه في وجود األشياء ليست بمعرفة في 

٢(الحقيقة على أن ذلك غير محتاج إليه)) ٢ (.  
عالى وأن من صفاته أنه لطيف بعباده رحيم كريم بهم فإذا عرفنا اهللا ت

وأنه حكيم لم يخلق الخلق عبثًا بال غاية وهدف فإنه ال يتـركهم سـدى 
وفي فوضى فيحصل نقيض الغرض بل وال بـد أن يبعـث إلـيهم رسـًال 
يعّلمونهم ما يصلح شأنهم ويسعدهم في الدنيا واآلخرة ويضـعون لهـم 

حياتهم، وهذه القـوانين واألحكـام تكـون  القوانين واألحكام التي تنّظم
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ مبنية على أساس التوحيد ومنسجمة مع الصفات اإللهية [

ِإنَّ الّلـَه َيـْأُمُر ِباْلَعـْدِل ) [٢٣] (اإلسراء:َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا
اء َواْلُمنَكـِر َواْلَبْغـِيَواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى  ] َوَيْنَهـى َعـِن اْلَفْحشـَ

                                                    
)٢ ١/٢ الوافي: )٢ ٢ باب والتوحيد، والعلم العقل كتاب ،٢٢  به. إال يعرف ال أنه :٩
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ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمـُتم ) [٩٠(النحل:
  ).٥٨] (النساء:َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل

فـي دعـواه  وبهذا المحتوى للرسالة تعرف من هو الرسول الصـادق
رسالة وتمّيزه عن المدعين المخادعين، وبذلك نكون قد عرفنا الرسول بال

حـو وهي أسمى معرفة وال نحتاج حينئٍذ إلى معجزة أو إخبار الثقات ون
  ذلك من وسائل المعرفة التي ال تفيد االطمئنان كاألولى.

معـروف بأنـه ) ’(ومن معرفة الرسول ُيعَرف اإلمام؛ ألن النبـي 
رحـيم ) ’(قل ال يمكن أن يترك األمة بعده بال راع، وأنـه حكيم عا

) ١٢٨ة:] (التوبيٌمرَِّح َحِريٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌفبأمته شفيق عليهم [
لهيـة، وأنه القرآن الناطق الذي يجسده في حياته، وأنه مظهر الصفات اإل

ين ر المـؤمنيعرف اإلمام بعده الذي يكون خليفته ويقوم مقامه وهو أميـ
وانكروا وصـيته فـي  )’(، فالذين تآمروا بعد وفاة رسول اهللا )×(
خليفة من بعده، انما أساؤوا إلى رسـول  وادعوا عدم نصبه(×) لي ع

ه ولم يعرفوه حق معرفته، النهم انكروا بذلك حكمته ورحمت) ’(اهللا 
  ولطفه وشفقته وحرصه على االمة وغيرها من خصاله الكريمة.

رسول يعرف اإلمام وأولو األمر أي القيادة الدينيـة الحقـة ومن بعد ال
بإقامتهم ألحكام هذه الشـريعة ومبادئهـا وتنفيـذها علـى ارض الواقـع 



١٥٠٩ 
 

٢((واعرفوا أولو األمر باألمر بالمعروف والعدل واإلحسان) وفي روايـة ٣ ( 
(وأولو األمر بالمعروف) أي ليس فقط ويعرفون بأمرهم بالمعروف فهذا 
رغم أهميته إال أنه قد يشاركهم كثيرون، فال بد أن يعرفوا بالمعروف أي 

  بإقامتهم للمعروف وأن يعملوا بما يأمرون به غيرهم. 
رهم ) وقادة المسلمين وأولياء أمو^فبهذه العالمات ُيعرف األئمة (

  ات والعناوين المصطنعة.وليس باالدعاء
والسعي لتحصيل هذه المعرفة أمر ضروري بالغ األهمية لما ورد في  

ذيل الدعاء (فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني) والضالل عن 
الدين يعني الوقوع في ظلمات الجاهلية، ومنه تعرف االرتباط بين هـذا 

مـن ذكرهـا الشـيخ الدعاء والرواية المشهورة التي رواها الفريقـان، وم
قـال:  -وهـو السـفير الثـاني –الصدوق عن محمد بن عثمان العمـري 

(سمعت أبي يقول: ُسئل أبو محمد الحسن بن علي عن الخبر الذي روي 
(من مات ولم يعرف إمام زمانـه مـات ): ’(عن آبائه عن رسول اهللا 

٢(ميتة جاهلية) ٤ ٢((نعم إن هذا حق كما أن النهـار حـق)): ×(قال  ) ٥ ( 

                                                    
)٢ ٢ للصدوق: التوحيد كتاب )٣ ٨٦. 

)٢  :السالم) (عليه اهللا عبد أبو قال قال: الحلبي، علي بن محمد عن المفيد الشيخ وروى )٤
٢ االختصاص: )جاهلية ميتة مات ظاهر حي إمام عليه وليس مات من(  عنه ونقلها ،٦٩

٧/٢ البحار: في المجلسي ٠. 

)٢ ٢/٨ الدين: كمال )٥ ٣ الباب ،١  المسلمين. طوائف لدى مشهور والحديث ،٨
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  ذا تعني الجاهلية غير الضالل واالنحراف والفساد.وما
وكان غاية جهـد األنبيـاء واألئمـة (صـلوات اهللا علـيهم أجمعـين) 

ِبُعـوَن  َيتَّالَّـِذيَنوتضحياتهم إنقاذ العباد من الجاهلية وأغاللها وآصارها [
ْنِجيـِل التَّـْوَراِة َواِإل ينَدُهْم ِفبًا ِعالرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتو

ُم َعَلْيِهُم يَِّباِت َوُيَحرَِّلُهُم الطَّ ِحلَُّيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُي
ــَالَل الَّ َرُهْم َواَألْغ ــْ ــْنُهْم ِإص ُع َع ــَ ــَث َوَيض ــي َكاْلَخَبآِئ ــْيِت ــْت َعَل ] ِهْماَن

 (فأعذر فـي): ×(لإلمام الحسين  ) وفي زيارة األربعين١٥٧(األعراف:
يرة الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وح

  الضاللة).
يـدي وهذه العالمات ألولياء األمور الذين يقودون األمة ويأخذون بأ

ِفي  كَّنَّاُهْمن مَّالَِّذيَن ِإالناس نحو الهداية والصالح ذكرتها اآلية الشريفة: [
ِر َهْوا َعـِن اْلُمنَكـْعُروِف َوَناْلَمِبَأَقاُموا الصَّالَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا  اَألْرِض

مان الغيبة أقوى ز) وأي تمكين في األرض ٤١الحج:( ]َوِللَِّه َعاِقَبُة اُألُموِر
 ، فعالمـات)×(من والية أمور المسلمين والنيابة عن اإلمام المهـدي 

] لـدِّيَنَأْن َأِقيُمـوا االم الـدين المـذكورة [قيادتهم الصحيحة إقامـة معـ
  ).١٣(الشورى:

فمن أهم وظائف المنتظرين في زمان الغيبة معرفـة الحجـة التـي إن 
تمسكت بها لن تضل عن دينك، بإقامتهم لدين اهللا تعالى وحرصهم على 
عباد اهللا تعالى، وان السبب الرئيسي لمعاناة االمة والكوارث التـي تحـٌل 
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  م اهتدائها الى قادتها الحقيقيين، او عدم طاعتهم كما يلزم .بها هو عد
َت َعَلْينـا ِمـْن  َالّلـُهمَّ َاِعّنا َوَوفََّقنا ِلما ُتِحبُّ َوَتْرضى َوَعلى َما اْفَتَرضـْ

٢( طاَعِتَك َوطاَعِة َرسُوِلَك َوَاْهِل َوالَيِتَك ٦ (.  
  
  
  

   
٤٢٦   

  
)٢ ٧ ( 

بدأ في السنين والعقود االخيرة تـداول مصـطلح "القـوى الناعمـة" 
 ووضعت الكتب لشرحه والياته وقوة تأثيره، وهم يقصدون بـه االدوات

 تطويعهووالوسائل التي يستطيعون بها التأثير على االخر وغزوه واختراقه 
  ة.لألجندة المرسومة له من دون استعمال السالح والماكنة العسكري

وحينما يطلقون هذا المصطلح فانهم يريـدون منـه بشـكل رئيسـي 
"االعالم" ويسمونه بالسلطة الرابعة بكل ادواته المؤثرة، ومن الواضح ان 

                                                    
)٢   الحجة. ذي من االوائل للعشر المأثور الدعاء من ) ٦
)٢  فـي االمـل اذاعـة فـي العاملين مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )٧

٢ االثنين يوم ميسان محافظة ١ح/ ذ/٥ ٢ المصادف هـ ٤٣٥ ٠/١ ٠/٢  م ٠١٤
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تأخر استعمال هذا المصطلح ال يعني ان هذه القـوة الناعمـة لـم تكـن 
مستعملة واكتشفت االن، فمنذ االزمنة االولـى كـانوا يسـتفيدون منهـا 

مضِلل وقلب الحقائق وتزييف الوقائع وبث االشاعات إلحباط باإلعالم ال
الخصم وتثبيط معنوياته واحداث حالة الرعب واالرباك لديه وتشـويش 

  افكاره ومعتقداته وتحويله الى اداة طّيعة لما يريدون منه.
ومن الشواهد التاريخية على ذلك التورية التي كان يسـتعملها النبـي 

ه ليضلل الخصم، ومنها المكر والخـداع حين يخرج الى غزوات)  ’(
الذي كان يمارسه االعداء حتى مّزقـوا جـيش اميـر المـؤمنين واالمـام 

فقعدوا عن القتال، ومنها االشاعات الكاذبة التـي كـانوا )  ‘(الحسن 
يبّثونها كإشاعة مجيء جيش الشـام واسـتباحته لـدماء واعـراض اهـل 

المـوالين عبيـد اهللا بـن  الكوفة حين حاصر مسلم بن عقيل واالالف من
زياد في قصر االمارة، فانتشر الرعب في اوساط اهل الكوفـة وانسـحبوا 
وتركوا مسلما وحيدا ولم يكن مع ابـن زيـاد داخـل القصـر اال بضـع 

٢(عشرات ٨ ، النهم لم يتعاملوا مع االشاعة بالتصرف الصـحيح لجهلهـم  )

                                                    
)٢  الـى يرتقوا ان الحسيني المنبر خطباء كلمته في ظله) (دام المرجع سماحة نصح هنا) ٨

 ويحـدثوه خطـابهم فـي فيجـددوا السـالم) (عليـه بصاحبه السامي الحسيني المنبر مقام
 (عليـه الحسـين االمـام بقضـية ربطهـا ثـم ومـن االمة تهم التي الحيوية القضايا ليتناولو

 مثـل الخطيب فيتحدث التاريخية، المادة نفس اجترار وعدم مصيبته على السالم)والتعريج
 ثم منها المجتمع تحصين وكيفية السلبية واثارها واالشاعة الناعمة القوى عن الحديث هذا
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  وحماقتهم وأنانّيتهم. 
شاعات ذا التأثير لإلعالم المضاد واالوقد بين القران الكريم عالج ه

ن الذين لعارفيومنع تداعياته بالتثّبت والتّبين والرجوع الى  اولياء االمور ا
الى ال تهجم عليهم اللوابس والشبهات وال تنطلي عليهم الحيل، قال تعـ

وِل ِإَلـى وُهَردُّ َلْوَو ِبِه وْاَأَذاُع اْلَخْوِف َأِو اَألْمِن مَِّن َأْمٌر َجاءُهْم َوِإَذا[  الرَّسـُ
ُل ْوَالَوَلـ ْنُهْمِمـ نِبُطوَنُهَيْسَت الَِّذيَن َلَعِلَمُه ِمْنُهْم اَألْمِر ُأْوِلي َوِإَلى  الّلـِه َفضـْ

 َأيَُّها َياال تعالى [و ق ٨٣نساء ] الِليًالَق ِإالَّ الشَّْيَطاَن َالتََّبْعُتُم َوَرْحَمُتُه َعَلْيُكْم
 َفُتْصِبُحوا َجَهاَلٍةبِ َقْومًا واُتِصيُب َأن اَفَتَبيَُّنو ِبَنَبٍأ َفاِسٌق َجاءُكْم ِإن آَمُنوا الَِّذيَن
تصديق مباشـرة فليس من الصحيح ال ٦] الحجرات َناِدِميَن َفَعْلُتْم َما َعَلى

ع الندفااباألقاويل وترتيب االثر عليها واتخاذ المواقف على طبقها، فهذا 
م كال) ×بت حماقة، ونقل عن أمير المؤمنين (واالنفعال والتأثر قبل التّث

  .)مضمونه: (كفى بالمرء حمقا ان يصّدق كل ما يسمع او كل ما ُيقال
تطويقهـا وردت في مدرسة االسالم لإلشـاعة  ومن المعالجات التي

واخمادها باجتثاث مصدرها ومادتها، الن لكل اشاعة مادة تساعد علـى 
التصديق بها تكون كالجناحين التي تطير بهما االشاعة وتنتشر في اواسط 

فاذا اردت منـع  "ماكو دخان بال نار"الناس كما قيل في المثل الشعبي 
ك من خالل انتشار الدخان فال بد من اطفاء النار وايقاف االحتراق، وذل

                                                                                                                             
 علـى ويعـرج السـالم) (عليـه عقيـل بن مسلم حركة افشال في االشاعة اثر الى يخلص
  المأساة.
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الشفافية والوضوح وكشف الحقائق امام الراي العام، ورد في سيرة النبي 
انه كان يسير في شوارع المدينة فرأى عمته صـفية بنـت عبـد ) ’(

) ’(المطلب فسّلم عليها وتفقد احوالها فّمر عليهما احـد اصـحابه 
ك اننا ال نشك في"انها عمته صفية فقال الصحابي: ) ’(فبّين له النبي 
اراد حسـم ) ’(وال نتهمك بشيء، لكن النبـي ) ’(يا رسول اهللا 

مادة التهمة وسوء الظن والشك والريبة فوّضح لـه الحقيقـة، عـن اميـر 
المؤمنين قال: ( من وقف نفسه مواقف التهمة فال يلومن مـن اسـاء بـه 

٢(الظن) ٩ (.  
قبل ايام سرت اشاعات ان اإلرهابين اسـتهدفوا مطـار بغـداد ولـم 

ا الوصول اليه مما سبب في انتشار حالة من القلق والتخوف من يستطيعو
احتمال وصول االرهـابيين الـى قـرب العاصـمة  واضـطراب الوضـع 
االقتصادي وتخوفت الشركات األجنبية من التعامل مع بغداد، وما كـان 
لهذه االشاعة ان تؤدي هذه النتـائج لـوال وجـود مـادة تغـذيها، وهـي 

٣(يوش االمريكية الذي صّرحتصريحات رئيس اركان الج ٠ بان طـائرات  )
االباتشي االمريكية احبطت هجوما لمسلحي داعش كانوا يتقدمون باتجاه 
ابي غريب ومطار بغداد وان الطيارين عرضوا انفسهم للخطر النهم قاتلوا 
على ارتفاع منخفض، ولم يذكر الجنرال كيف علم بهـدف المسـلحين، 

                                                    
)٢ ٧ االنوار: )بحار٩ ٩ / ٥   ٤ح ٠

)٣ ١ يوم اخبار من )٠ ٢/١ ٠/٢ ٠١٤ 
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قعـت بأيـديهم وثـائق او افـادات وهل تنّصت على مكالمات لهم او و
معتقلين، ال يوجد شيء من ذلك، وكل الذي حصل وجود معارك على 

كيلومترا عن ابي غريب وكانت لإلرهابيين حركة وقـّدر  ٢٥بعد حوالي 
  الجنرال انهم يريدون استهداف المطار.

فهذه هي مادة االشاعة، والجنرال ديمبسي يعرف عدم وجـود قيمـة 
ان يوصل عدة رسائل من خالل تصـريحاته ال تخفـى  لكالمه لكنه اراد

  على القادة والمسؤولين. 
رة وال بد من االشارة الى ان القوة الناعمة تشمل ادوات اخـرى كثيـ

ول: سم االغير االعالم، بعضها ُملتفٌت اليها، وبعضها غير ُملتفت، ومن الق
ا ه اذالفن فانه مؤثر في ثقافة االخر وسلوكه وحتـى معتقداتـه وسياسـت

ن استطاع انتزاع االعجاب والتأثر، وتستطيع الـدول اليـوم ان تحقـق مـ
سـاتها خالل االنتاج الفني من التأثير في الدول االخرى وجذبها الى سيا
يكون  واقناعها بأجنداتها ما لم تستطع تحقيقه باالحتالل العسكري الذي

  عادة مبغوضا ومرفوضا.
 السّواح الى تركيا تضاعفينقل اصحاب الشركات السياحية ان عدد 

 نته مـنبعد انتشار المسلسالت التلفزيونية التركية المدبلجة رغم ما تضم
يـة الفساد واالنحراف والجريمة، ويالحظ تأثر شعوب المنطقة بالجمهور
الل االسالمية وانجذابهم اليها وتقليد شعبها في بعض سلوكياتهم من خـ

  ها.االعمال الدرامية والتاريخية التي انتجت
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 م تأخـذاما القوى الناعمة غير الملتفت  اليها في هذا العلم والتي لـ 
ن حقها من الدراسة والبحث الن القائمين على هذا العلم في الغـرب مـ

مـن  البعيدين عنها النغماسهم في الماديات، مضافا الى انهم يستهدفون
 القوى الناعمة تحقيق مآربهم الشخصية ومصالحهم على حساب استعباد

ي ية التـالشعوب والسيطرة عليها، فال يلتفتون الى القوى الناعمة االيجاب
ة تجلب الخير والسعادة للبشرية وتصليح احوال الناس وتصنع لهم حيـا

  سعيدة طيبة يكونون فيها احرارا كراما.
بـرم اومن تلك القوى (الدعاء)   الذي ورد فيه انه يدفع البالء وقـد 

تمت كل مقدمات نزوله وتنفيـذه علـى ارض الواقـع، فهـذه  أيابراما 
  وسيلة غيبية للتأثير في الحوادث.

وكذلك (الصدقة) التي تفعل نفس  الفعل، عن االمام الصـادق قـال: 
(داووا مرضاكم بالصـدقة وادفعـوا الـبالء بالـدعاء واسـتنزلوا الـرزق 

٣(بالصدقة) ١ لعـالج فقد يعجز الطب بكل تكنولوجيته المتطـورة عـن ا )
  لكن اهللا تعالى يمن بالشفاء والعافية بسبب دعاء او صدقة. 

ومن القوى الناعمة المؤثرة في االخرين وجذبهم (االخالق الحسنة)، 
لعمه العباس بن عبد المطلب (انكم لن تسـعوا ) ’(من وصية النبي 

٣(الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم) ٢ وقد دخـل كثيـر فـي االسـالم  )
                                                    

)٣  ٥ح ٣ / ٤ )الكافي: ١

)٣ ٦ج : االنوار )بحار ٢ ٣ ص  ٨  ٩ ص الصدوق أمالى و٨٣
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تأثرهم بأخالق وسيرة ائمة االسـالم وقادتـه وعلمائـه، وااليمان بسبب 
قوله: (كونوا دعاة للناس بغير السـنتكم ) ×(روي عن االمام الصادق 

٣( ليروا منكم الورع واالجتهاد والصالة والخير فان ذلك داعية) ٣ (  
ثبتـت اومن القوى الناعمة (المنبر الحسيني والشعائر الحسينية) التي 

 الى الحق والتأثير فـي الشـعوب ألنهـا تسـتمد انها قوة عظيمة للجذب
ة النبيلة وتضـحياته العظيمـ) ×(قوتها من قوة مواقف االمام الحسين 

هًال أكونوا ومبادئه السامية ويكون التأثير أكبر لو أتعب الخطباء أنفسهم لي
  لتحمل مسؤولية االنتساب الى هذا الموقع الشريف.

ن وآله المعصـومي) ’(النبي اننا بفضل اهللا تبارك وتعالى وبركة  
 اه لكـن) نمتلك الكثير مما ينفع االنسانية لو التفتنا اليـه واسـتثمرن^(

غرب انهزام المسلمين داخليًا وفقـدانهم الثقـة بأنفسـهم وانبهـارهم بـال
رين، جعلهم يغفلون عن الجواهر التي بأيديهم ويتلقفون القشور من االخ

 عصومينهذا العلم بما ورد عن الم لذا ينبغي بالمفكرين والباحثين اغناء
ن ) في مجال القوى الناعمة االيجابية ولتكن الخطوة التأسيسـية مـ^(

  خالل هذا العرض السريع الذي ذكرناه.
    

                                                    
)٣ ١ الشيعة: )وسائل ٣ ٢ / ٥ ١ح ٤٥ ٣ 
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٤٢٧   

 

)٣ ٤ ( 

٢٦٩ 

نا مـن نحاول فهم معنى اآلية الشريفة واالستفادة منها عمليا في حيات
  خالل توضيح عدة نقاط :

 معنى الحكمة وحقيقتها :ـ -١

الحكمة أخذت من (الَحَكمة) وهو لجام الدابـة الـذي يمنعهـا مـن 
رة التّقحم واالضطراب ويضبط حركتها فكذلك الحكمة لجام للنفس االما

ق ا يوافبالسوء والشهوات والنزوات واالنفعاالت وترّشد افعال االنسان بم
  العقل والفطرة. 

ما  ع وإنماوأصل الكلمة (َحَكم) بمعنى (َمَنع) ولكن ليس مطلق المن
ي كان إلصالح وسمي الحكم حكمًا الن الحاكم العادل يمنع الظلم وسم
ن العلم حكمة ألنه يمنع المتصف به من الجهل، لذا فهـي تعنـي االتقـا

واإلحكام وإحسان العمل وسميت اآليات محكمات ألنهـن متقنـات ال 
  تقبل االختراق.

ّيده الفالسـفة بحسب ظاهر القران الكريم واللغة ال ما شـ -فالحكمة 
                                                    

)٣ ١محرم/ في الفضائية النعيم قناة من القيت )٤ ١ الموافق ٤٣٦ ١/٢ ٠١٤  
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ما يضبط تفكير االنسان وإرادته وتوجهاتـه  -واضافوا فيه من عندياتهم 
وسلوكه في االتجاه الصحيح وتكون له بوصلة حياته، فتبدأ بالعلم النافع 
والمعرفة الحقة وتنتهي بالعمل بمقتضاهما واألخذ بهداهما ثـم اتمامهـا 

ل عديـدة تنـدرج بالثبات على ذلك، وقد قيل في تعريف الحكمة اقـوا
ضمن هذا االطار فقيل بأنها (إصابة الحق بالعلم والعقل) وانها (تحقيـق 
العلم وإتقان العمل) أو (ما يمنع من الجهل واالصابة في القول) (وقـال 
ابن دريد كل ما يؤدي الى مكرمة او يمنع من قبيح، وقـد يطلـق علـى 

٣( بما يعلم)العلوم الفائضة من جنابه تعالى على العبد بعد العمل  ٥ (.  
وكذلك فسرَّت الروايات الشريفة الحكمة الواردة في اآليات القرآنية 
بتفاسير عديدة هي عبارة عن مصاديق وآليات لهذا االطار العام اي كـل 
ماله دخل في الوصول الى الهـدف، ففـي الكـافي والمحاسـن للبرقـي 

 (َوَمنفي قول اهللا عز وجل ) ×(وتفسير العياشي (عن االمام الصادق 
َكِثيرا) فقال :(طاعة اهللا ومعرفة االمام) وفي  َخْيرًا ُأوِتَي َفَقْد اْلِحْكَمَة ُيْؤَت

معرفـة ): ×(في تفسير اآلية (قـال ) ×(الكافي عن االمام الصادق 
اإلمام و اجتناب الكبائر التي أوجب اهللا عليها النار) وفسّرها االمام الباقر 

لصادق انه قال (إن الحكمة :المعرفـة بالمعرفة وروي عن االمام ا) ×(
٣( والتفقه في الدين فمن فقه منكم فهو حكيم) ٦ وفي الحـديث النبـوي  )

                                                    
)٣ ١/٢: االنوار بحار )٥ ١ ٥.  
)٣ ٢/١: البرهان في مصادرها عن نقلها )٦ ٧٤.  
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٣(الشريف (القرآن منار الحكمة)  ٧ (.  
  شرف الحكمة وفضلها:ـ -٢

وقد اكتسبت الحكمة أهمية كبرى في حياة السـاعين الـى الكمـال 
الفضـل والشـرف والراغبين في رضوان اهللا عز وجل، لما ورد فيها من 

حيث وصفتها اآلية الكريمة بانها خير كثير، وجعل تحصيلها الغرض من 
 ِميَثاَق اللَُّه َأَخَذ بعث النبيين (صلوات اهللا عليهم أجمعين) قال تعالى (َوِإْذ

) وعـن نبينـا ٨١:  عمـران (آل َوِحْكَمـٍة) ِكَتـاٍب ِمْن آَتْيُتُكْم َلَما النَِّبيِّيَن
 َلِفـي َقْبُل ِمن َكاُنوْا َوِإن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب ُيَعلُِّمُهُمقال تعالى (َو)  ’(

) وفي الحديث النبوي الشريف ٢) (الجمعة١٦٤عمران مُِّبيٍن) (آل َضالٍل
٣( (كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبـادة سـنة) ٨ وفـي مـواعظ  )

٣( (إن الحكمة نور كل قلب)) ×(عيسى  ٩ قـال ) ’(وعن النبـي  )
٤( الحكيم أن يكون نبيًا)(كاد  ٠ ، وفي كتاب منية المريـد للشـهيد االول )

(قدس سره) أنه مكتوب في التوراة قول اهللا تبارك وتعالى (عّظم الحكمة 
فأني ال أجعل الحكمة في قلب أحد إال و أردت أن أغفر له فتعلمها ثم 

                                                    
)٣ ١/٢ : الثقلين نور )٧ ٨ ٧.  
)٣ ٢/٤: الحكمة ميزان )٨ ٣ ١.  
)٣ ٢/٤: الحكمة ميزان )٩ ٣ ١.  
)٤ ٢/٤: الحكمة ميزان )٠ ٣ ١.  
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٤( أعمل بها ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا واآلخرة) ١ نها ، ال)
(الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى ) ×(كما وصفها االمام الصادق 

وثمرة الصدق، وما انعم اهللا على عبد من عباده نعمة انعم واعظم وأرفع 
 َمـن اْلِحْكَمـَة اجزل وابهى من الحكمة للقلب، قال اهللا عز وجل (ُيؤِتي

 ُأْوُلـوْا ِإالَّ َيـذَّكَُّر َوَمـا َكِثيـرًا َخْيـرًا ُأوِتَي َفَقْد اْلِحْكَمَة ُيْؤَت َوَمن َيَشاُء
)، أي ال يعلم ما أودعت وُهيأت في الحكمة إال من ٢٦٩اَألْلَباِب) (البقرة

استخلصته لنفسي وخصصته بها، والحكمة هي النجـاة وصـفة الحكمـة 
الثبات عند اوائل االمور والوقوف عند عواقبها، وهو هادي خلق اهللا الى 

(ألن يهـدي اهللا علـى ) ×(لعلـي ) ’(ول اهللا اهللا تعالى، قال رسـ
يديك عبدًا من عباد اهللا خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشـارقها 

٤( الى مغاربها) ٢ (      .  
وألهمية طلب الحكمة الموصلة الـى اهللا تعـالى التـي فسـرتها       

) عذرًا لتارك طلبهـا، ^بعض الروايات بالتفقه بالدين لم يجد األئمة (
(لو اتيت بشاب ) ‘(البرقي في المحاسن عن االمامين الصادقين روى 

يقـول ) ×(من شباب الشيعة ال يتفقه ألّدبته) قال وكـان أبـو جعفـر 
٤( :تفّقهوا وإال فأنتم اعراب) ٣ (.  

                                                    
)٤ ١/٢: االنوار بحار )١ ٥ح ٢٠ ٧.  
)٤ ١: الشريعة مصباح )٢ ١- ٩٨ ٩ ٩.  
)٤ ٢: المحاسن )٣ ١ ،باب المصابيح ،كتاب ٢٨ ١ح ٥ ٦ ١.  
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 الحكمة ضالة المؤمن :ـ -٣

ولذا اصبح طلب الحكمة والبحث عنها من صفات المـؤمنين بغـض 
(ال تنظر الـى ) ×(ة أمير المؤمنين النظر عن مصدرها انطالقًا من كلم

٤( من قال وأنظر الى ما قال) ٤ ، عن أمير المؤمنين قـال (الحكمـة ضـالة )
المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق) وفي كلمة أخرى (فأطلبوهـا 

  ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلها).
وهذا الطلب للحكمة من اي مصدر كان له ما يبرّره، من مـواعظ     
قال (لو وجدتم سراجًا يتوقد بالقطران فـي ليلـة مظلمـة ) ×(عيسى 

ألستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نِتنه، كذلك ينبغي لكـم ان تأخـذوا 
٤( الحكمة ممن وجدتموها معه وال يمنعكم منه سوء رغبته فيها) ٥ (. 

  نها ضالة المؤمن يحمل عدة معاٍن منها:ووصف الحكمة با
قر كما ال يسـت –وهو الحيوان الشارد التائه  –ان صاحب الضاّلة   - أ

 له قرار حتى يجد ضالته، كذلك المؤمن عليه ان ال يتوقف عن السـعي
 لطلب الحكمة، حتى يقتنصها من اي مصدر كان . 

إن الضالة ملك لصاحبها فيأخذها من دون منازع، وعلى كل من   -ب
جدها أن يعيدها الى صاحبها وكذلك الحكمة فأن المـؤمن أحـق بهـا ي

قال (كلمة الحكمة ضـاّلة ) ’(فالبد من إيصالها اليه، عن رسول اهللا 
                                                    

)٤ ١ ح : الحكم غرر )٤ ٠١٨٩  
)٤ ٢/٤: الحكمة ميزان في الكلمات مصادر راجع )٥ ٣٢.  
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 المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها).

لى اكما ان الضالة تبقى قلقة مضطربة عند من يلتقطها حتى تعود   -ت
 فـي الحضـيرة، كـذلكصاحبها وراعيها ألنسها به وبرعايته ورفيقاتهـا 

و هـالحكمة ال تستقر عند غير صاحبها فيخرجها ليلتقطها المؤمن الـذي 
) ×(صاحبها وبهذا المعنى وردت كلمات عديدة، عن أمير المـؤمنين 

قال (خذ الحكمة أّنى كانت، فان الحكمـة تكـون فـي صـدر المنـافق 
 فتّلجلُج في صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبها في صدر المؤمن).

فالمطلوب تحري الحكمة والموعظة واقتناصها من كل شيء حولك 
وتحويلها الى سلوك عملي (قيل للقمان :ممن تعلمت الحكمة ؟قال من 
العميان :ألنهم ال يضعون أقدامهم في محل حتى يختبروه) و(قيل للقمان 
ممن تعلمت األدب ؟فقال : ممن ال ادب لهم فأجتنبت كل ما استهجنته 

٤( منهم) ٦ (.  
ً للمجهـول (َوَمـ  نوهذا وجه لفهم سبب ورود الفعل في اآلية مبنيُا

لـك ذُيْؤَت)( ُأوِتَي) رغم ان الواهب معروف وهو اهللا تعالى لكـن فـي 
  اشارة الى ان الحكمة امر مرغوب ومطلوب بّغض النظر عن مصدرها .

  تقسيمات الحكمة :ـ -٤
ات الشـريفة وفي ضوء ما تقدم ومن استقراء اآليات الكريمة والرواي

                                                    
)٤   .٨:للريشهري لقمان حكم في مصادرها راجع )٦
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٤(نتوصل الى ان الحكمة على ثالثة اقسام ٧ ، وهي فـي الحقيقـة ثـالث )
  مراتب ومراحل ودرجات تفضي الواحدة الى االخرى بفضل اهللا تبارك .

ء النبيـااولها : الحكمة العلمية: وهي العلوم والمعارف التي اتى بها ا
 لنـاسوالمرسلون واالئمة (صلوات اهللا عليهم اجمعين) لتكميل نفوس ا

نن وتشمل  علوم العقائد واالخالق والشريعة والمواعظ واالمثـال والسـ
ذا لـااللهية واآليات الكونية ونحو ذلك، وقد تضـّمنها القـران الكـريم 

 َكِإَلْيـ ىَأْوَحـ ِممَّا َذِلَك{وصف بالحكيم ووصفته آياته بقول اهللا تعالى 
مة وتعليمها ) وجعل ايصال هذه الحك٣٩:  (اإلسراء} اْلِحْكَمِة ِمَن َربَُّك

 يِهْمِفـ َبَعَث ْذِإ ْؤِمِنيَناْلُم َعَلى اللَُّه َمنَّ َلَقْد{هدف بعثه النبيين، قال تعالى 
 َمـَةَواْلِحْك اْلِكَتاَب ُيَعلُِّمُهُمَو كِّيِهْمَوُيَز آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلو َأْنُفِسِهْم ِمْن َرُسوًلا

الجمعة () ومثلها ١٦٤ : عمران (آل} ُمِبيٍن َضَلاٍل َلِفي ْبُلَق ِمْن َكاُنوا َوِإْن
  ).١٥١، ١٢٩:  )و (البقرة ٢: 

 لتكامـلثانيا: الحكمة العملية : وهي الممارسة العملية المؤدية الـى ا
 من خالل االلتزام وتطبيق تلك الحكمة العلمية، وسـياتي فـي روايـات

  سات.كثيرة اطالق الحكمة على جملة من هذه الممار
ثالثها: الحكمة الحقيقية : وهي حالة االنكشاف والنورانية التي يهبهـا 
اهللا تعالى لمن نجح في المرحلتين السابقتين وهو العلم والفقه الحقيقـي 

                                                    
)٤   البحث. بفكرة يرتبط ما ذكرنا وانما اخرى، تقسيمات العلماء ذكر )٧



١٦٦٩ 
 

 ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى المقصود في اآليات والروايات كقوله تعالى (ِإنََّما
  ) ٢٨:  (فاطر َغُفوٌر) َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ اْلُعَلَماُء

ونتيجته حصول المعرفة بحقائق االشياء، ففـي اآليـة محـل البحـث 
 َماَنُلْق َناآَتْي َوَلَقْد{(يؤتي الحكمة من يشاء) وقال في حق لقمان الحكيم 

  ).١٢:  (لقمان} اْلِحْكَمَة
  قدمات الحصول على الحكمة :ـم -٥

يث يشاء، وفي الحداآلية صريحة بان الحكمة فضل من اهللا يؤتيه من 
مع و(ال حكمة اال بعصمة)، اي من اهللا تعالى، ) ×(عن امير المؤمنين 

 هذا فان لتحصيل الحكمة مقّدمات ومقومات فينبغـي تحقيقهـا، وموانـع
  فة:تجب ازالتها، اي ان لتحصيلها ركنين اشارت اليها الروايات الشري

(رأس قـال ) ’(يجاد المقدمات مثل ما ورد عن رسـول اهللا ا -أ
 قال (حفظ الـدين ثمـرة) ×(الحكمة مخافة اهللا) وعن امير المؤمنين 

قال (رأس الحكمة تجنب الخداع) ) ×(المعرفة ورأس الحكمة) وعنه 
  راس الحكمة لزوم الحق وطاعة المحق).) ( ×وعنه(
قال (اغلـب ) ×(ازالة الموانع مثل ما ورد عن امير المؤمنين  -ب

قال (من زهد في ) ×(االمام الصادق الشهوة تكمل لك الحكمة) وعن 
الدنيا اثبت اهللا الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه) وفي الحديث القدسي 



٩١٦٧ 
 

٤(في المعراج ( يا احمد ان العبد اذا أجاع بطنه وحفظ لسـانه ٨ علمتـه  )
الحكمة، وان كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووباال، وان كان مؤمنا 

شفاءا ورحمة، فـيعلم مـالم يكـن يعلـم تكون حكمته له نورا وبرهانا و
ويبصر مالم يكن يبصر، فأّول ما ابّصره عيوب نفسه حتى يشـتغل عـن 
عيوب غيره، وابّصره دقائق العلم حتى ال يدخل عليه الشـيطان)، وعـن 

(التخمة تفسد الحكمة، البطنة تحجب الفطنة) وعنه ) ×(امير المؤمنين 
  ال تجتمع الشهوة والحكمة ).) ( ×(

(مـن اخلـص هللا اربعـين ) ×(كالم منسوب ألمير المـؤمنين وفي 
صباحا يأكل الحالل صائما نهاره وقائما ليله اجرى اهللا سـبحانه ينـابيع 

٤( الحكمة من قلبه على لسانه) ٩ (  .  
الغضب ممحقة لقلب الحكيم، ومن لم  ( ):×(اإلمام الصادق وعن 

٥( )يملك غضبه لم يملك عقله ٠ (   

                                                    
)٤  ان( مصـادر عـدة فـي روي ايضـا، الكالم فضول عن بل المحرمات عن فقط ليس )٨

 فجعـل بيـده، هكذا ُيفتله فجعل الدرع يسرد وهو -السالم عليه - لداوود عبدًا كان لقمان
 منهـا فـرغ فلمـا يسـاله، ان حكمته وتمنعه يساله، ان ويريد يتعجب )السالم عليه( لقمان
 وقليـل الحكمـة مـن الصمت : لقمان فقال هذه، الحرب درع نعم :وقال نفسه على صّبها

٦/٥ المنثور الدر ) كفيتني حتى فسكت اسالك ان اردت كنت فاعله،  اخرى ومصادر ١٣
٤: الراغب مفردات الهامش في ذكرها ٥٠(  

)٤ ٢ : للريشهري لقمان حكم )٩ ٣ : علي بن زيد مسند عن ٦ ٨٤  
)٥ ٧ :البحار ) ٠ ٢ / ٨ ١ / ٥٥ ٣ ص و ٢٩ ١ و ١ / ١٢ ٣/ ٤ ١ / ٠٧ ٧ و ٧ ٣ / ٨ ٧٠  
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في  ُتهل وال ينُبفي السَّ ُتإن الزرع ينُب ():×(اإلمام الكاظم وعن  
فـي قلـب  في قلب المتواضع، وال تعمـُر فكذلك الحكمة تعمُر فا،الصَّ

١( )ألن اهللا جعل التواضع آلة العقل ؛ارر الجّبالمتكّب (  
فـي  إنه ليس على كل حـال يصـلح العسـُل ( ):×(وعن عيسى 

٢(قاقالزِّ تعمر الحكمـة فيهـا، إن ، وكذلك القلوب ليس على كل حال )
اي تكون فيه رائحة  – ْلَفْتأوَي –اي ييبس  -لقَحق أو َيما لم ينخِر قَّالزِّ

قهـا فسوف يكون للعسل وعـاء، وكـذلك القلـوب مـا لـم تخِر -نتنة 
 )ها النعيم فسوف تكون أوعيـة للحكمـةنسها الطمع ويقِسالشهوات ويّد

)٣ (   
٤( )في الطباع الفاسدة الحكمة ال تنجًع(): ×(إلمام الهادي وعن ا (   

 بالغضـب معلـول عقل بالحكمة منتفع (غير): ×( علي وعن اإلمام
٥( والشهوة) (   
٦( بالشهوات) متعلِّق قلب بالِعظات منتفع (غير): ×( وعنه (   

                                                    
٧ :البحار ) ١( ٢ / ٨ ١ / ٥٥ ٣ وص ٢٩ ١ و ١ / ١٢ ٣/ ٤ ١ / ٠٧ ٧ و ٧ ٣ / ٨ ٧٠  
 ونحـو والـدبس كالعسـل المائعـات ونقل لحفظ ُيتخذ كالقربة الجلد من وعاء الزِّق )٢(

   . ذلك
٧ :البحار ) ٣( ٢ / ٨ ١ / ٥٥ ٣ وص ٢٩ ١ و ١ / ١٢ ٣/ ٤ ١ / ٠٧ ٧ و ٧ ٣ / ٨ ٧٠  
٧ :البحار ) ٤( ٢ / ٨ ١ / ٥٥ ٣ وص ٢٩ ١ و ١ / ١٢ ٣/ ٤ ١ / ٠٧ ٧ و ٧ ٣ / ٨ ٧٠  
٦ :الحكم غرر ) ٥( ٦ ،٣٩٧ ٧ ،٤٠٦ ٨ ،٢٠٥ ٦ ،٧٠٦ ٩٩١.  
٦ :الحكم غرر ) ٦( ٦ ،٣٩٧ ٧ ،٤٠٦ ٨ ،٢٠٥ ٦ ،٧٠٦ ٩٩١.  
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  ن اثار الحكمة على السلوك :ـم -٦
 وقد نّبهت الروايات الى عدد من السلوكيات التـي تعتبـر مـن آثـار
 وجود مرتبة من مراتب الحكمة لدى االنسـان، اي ان الحكمـة البـد ان

قال (ليس بحكيم من ) ’(تظهر لها آثار على صاحبها،عن رسول اهللا 
ذلك  لم يعاشر بالمعروف من البد له من معاشرته، حتى يجعل اهللا له من

ال  قال (ليس الحكيم من لم يداِر من) ×(امير المؤمنين  مخرجا)، وعن
ل قال (ليس بعاقل من انزعج من قـو) ×(يجُد بدًا من مداراته) وعنه 

ي بثنـاء الجاهـل عليـه) وعنـه  ) ×(الزور فيه، وال بحكيم مـن رضـّ
عهم (الحكماء اشرف الناس انفسًا،  واكثرهم صبرا، واسرعهم عفوا واوس

 اخالقًا)

  ال الحكمة :ـ لقمان ين -٧
فهو ممن وصل  ]١٢:  لقمان} [اْلِحْكَمَة ُلْقَماَن آَتْيَنا َوَلَقْد{قال تعالى 

قوله (حقا اقول : لم ) ’(مرتبة الحكمة الحقيقية، روي عن رسول اهللا 
يكن لقمان نبيًا ولكن كان عبدًا كثير التفكر حسن اليقين، احبَّ اهللا فاحبَُّه 

١( ومّن عليه بالحكمة) (  
) وهـو ^كلماته الحكمية التي رواها االئمـة المعصـومون ( ومن

يوصي ابنه ( يا بني ان الدنيا بحر عميق قد هلك فيه عالم كثير، فاجعل 

                                                    
٢/٤ الحكمة ميزان في لقمان حكمة من االحاديث هذه ) ١( ٤١.  
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سفينتك فيها االيمان، واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقـوى 
  اهللا، فان نجوت فبرحمة اهللا ، وان هلكت فبذنوبك) .

، عـذبَّكيتيت القيامة ببّر الثقلين خفـت ان يا بني: خِف اهللا خوفا لو ا
   )رك لك وارُج اهللا رجاءًا لو وافيَت القيامة بأثم الثقلين رجوت ان يغف

بعة: (واعلم انَّك ستسأل غدًا اذا وقفت بين يدي اهللا عز وجل عن ار
قته، ما انفشبابك فيما ابليته، وعمرك فيما افنيته، ومالك فيما اكتسبته وفي

 ن قليلاعدَّ له جوابا، وال تأس على ما فاتك من الدنيا فافتأهب لذلك و
فـي  الدنيا ال يدوم بقاؤه، وكثيرها ال يؤمن بالؤه، فخـذ حـذرّك وجـدَّ

  امرك).
 ل البدبومثل هذه الكلمات ال يكفي ان نقراها او نسمعها ونمَّر عليها 

 من االحتفاظ بها ومراجعتها باستمرار وتكفلت كتب بجمع هذه الحكـم
  سوعة (ميزان الحكمة) .كمو
  ل يمكن ان تكون مثل لقمان الحكيم :ـ ه -٨

والجواب : نعم، الن ايتـاء الحكمـة فضـل مـن اهللا تعـالى مفتـوح 
ومعروض لكل من يستحقه ولذا حّثت اآلية الكريمة على ان نكون مـن 
اهلها، وذلك اذا سرت على المنهاج المؤدي لتحصيلها كالـذي وصـفه 

  آنفًا عن لقمان الحكيم علمًا وعمًال . ) ’(رسول اهللا 
وقد ورد في عدة روايات توصيف عدد مـن اصـحاب اهـل البيـت 

فـي ) ×(انهم مثل لقمان الحكيم فقد روي عـن االمـام علـي )×(
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وصف سلمان الفارسي (من لكم بمثل لقمان الحكيم، وذلك امـرؤ مّنـا 
الكتـاب االول  اهل البيت، ادرك العلم االول وادرك العلم االخر، وقـرأ

١( وقراء الكتاب االخير بحر ال ينزف) (  

٢((سلمان خير من لقمان) ) ×(بل عن االمام الصادق  وورد مثـل )
ذلك في ابي حمزة الثمالي ويونس بن عبد الرحمن فقد روى الفضل بن 

يقول : (ابو حمزة ) ×(شاذان قال : سمعت الثقة يقول:  سمعت الرضا 
ي زمانه، وذلك انه خدم اربعة منا: علـي بـن الثمالي في زمانه كلقمان ف

الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وبرهة من عصر موسـى بـن 
٣( )، ويونس بن عبد الرحمن كذلك هو سلمان زمانه)^جعفر ( (   

وا هذه هي الحكمة التي فيها خير كثير، فاطلبوها طول عمركم ودّونـ
تعظوا ما ترزقون منها في دفتر خاص لتستفيدوا منها دائما وتراجعوها وت

  بها وتتخذوها برنامجا لحياتكم. 
  لحكمة اساس لتقييم االشخاص :ا -٩

صحيح ان التدين اساس تقييم االشخاص فُيعطى قيمة اكبر كلما كان 
ه باحكام الشريعة اّدق واكثر اال ان الدين ال يقتصر على العبـادات التزام

المعروفة، فاذا اردنا التعامـل مـع شـخص كمصـاحبته و مصـادقته او 
                                                    

١ : االنوار بحار ) ١( ١ /٠   .٢ح٢٣
٢ : االنوار بحار ) ٢( ٣ /٢ ٤ح٣١ ٢.  
٣ : الكشي رجال ) ٣(   الرحمن. عبد بن يونس ترجمة ٠٢



١٧٢٩ 
 

تزويجه ومصاهرته، فانه ال يكفي ان يكون ملتزمـًا بالواجبـات الدينيـة 
المعروفة كالصالة والصوم وتجنب الكبائر كشرب الخمر والزنا وان كان 

خير كثير، وانما نبحث ايضا عن حكمته وتعقّله الن الحكمة ُعبر في هذا 
عنها  في الكثير من االحاديث بالعقل، وذلـك يعنـي ان نختبـر حسـن 
تصرفه ومعاشرته وتعامله وانـه يضـع االمـور فـي مواضـعها ويتحلـى 
بالحكمة واالخالق الفاضلة، وقد وردت في ذلك احاديث شريفة، منهـا 

) روايـتهم لحـديث جـدهم المصـطفى ^ت (ما اشتهر عن اهل البيـ
(اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه اال تفعلوا تكن فتنة ) ’(

١(في االرض وفساد كبير)  (.  
 فلم يكتِف الحديث بان يكون دينه مرضيا بل ان تكون له حكمة في

  تصرفاته .
   

٤٢٨   
 

)٢ ( 

                                                    
٢ باب / وادابه مقدماته ابواب : النكاح كتاب : الشيعة وسائل ) ١( ٨.  
 الجمعـة يـوم ظلـه) (دام اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة القاها كلمة ) ٢(

١ذح//١٥ ١ الموافق ٤٣٥ ٠/١ ٠/٢  بعيد الكاثوليك المسيحيين احتفال مع تزامنًا ٠١٤
  . الحارسة المالئكة
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١١ 

ء التعقيب هو ان يأتي شيء بعد شيء ويتلوه كتعقيب الصالة بالـدعا
ّموا اعقابـوالذكر بعدها مباشرة، وُأستعير للولد وولد الولد  م ًا النهـفسـُ

) اي ٤١ : الرعد( ِلُحْكِمِه) ُمَعقَِّب يتلون ابائهم ويخلفونهم، قال تعالى (َلا
ال يوجد من يملك حق المراجعة والنظر فـي حكـم اهللا تعـالى وفعلـه 
 ومعارضته والغائه، وهي جملة خبرية تنبئي عن هـذه الحقيقـة، وبـنفس

بحث عـن علـة التشـريعات الوقت تفيد انشاء النهي عن الخوض في ال
ض والجدوى منها وحكمتها اذا لم يرد بها بيان شرعي كالنهي عن الخو

  في القدر والذات االلهية .
واالعتقاب : ان يتعاقب شيء بعـد آخـر كإعتقـاب الليـل والنهـار، 

١(فالمعقبات  في اآلية مالئكة تتعاقب على العبد حافظة له، وهي جمـع  )

                                                    
 المالئكـة هـذه ان معناهـا يكون أن ويمكن اآلية، تفسير وجوه من بيانه اردنا ما هذا )١(

 فيكـون الظنـون، وخطـرات العيـون لحظات حتى شيء كل عليه وتحفظ االنسان تتعقب
 ولـيس بالمعقبات متعلقًا )اللَِّه َأْمِر (ِمْن تعالى قوله ويكون لإلنسان يرجع (له) في الضمير

 كافيـة معقبات كلمة فان وإال التوضيحي كالبيان (يحفظونه) كلمة تكون بل بـ(يحفظونه)
 مرجـع ويوحـد السـابقة اآليات بسياق انسب لعله المعنى وهذا المعنى، هذا على للداللة

َواء اْلُمَتَعاِل، اْلَكِبيُر َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلُم ِبِمْقَداٍر، ِعنَدُه َشْيٍء الضمائر(َوُكلُّ  مَّـْن مِّـنُكم سـَ
 ْيـِهَيَد َبْيِن مِّن ُمَعقَِّباٌت َلُه ِبالنََّهاِر، َوَساِرٌب ِباللَّْيِل ُمْسَتْخٍف ُهَو َوَمْن ِبِه َجَهَر َوَمن اْلَقْوَل َأَسرَّ
١- ٨الرعد: (سورة الّلِه) َأْمرِ  ِمنْ  َيْحَفُظوَنهُ  َخْلِفِه َوِمْن  آيات في المعنى هذا ورد وقد )،١

 (سـورة َتْفَعُلـوَن) َمـا َيْعَلُمـوَن َكـاِتِبيَن، ِكَرامًا َلَحاِفِظيَن، َعَلْيُكْم (َوِإنَّ تعالى كقوله اخرى
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ماعة التي تتعاقب او انهـا صـيغة مبالغـة مـن مفرده معقّبة، ومعناها الج
  معقِّب كالعّالمة او البّحاثة او الرّحالة.

رنا فاآلية تبين لنا حقيقة غائبـة عنـا وال نسـتطيع ان نـدركها بأبصـا
لتـي باده اوحواسنا ألنها من عالم الغيب، وُتعدُّ من نعم اهللا تعالى على ع

يه فـي د مالئكة تتعاقب عللم ُيلتفت اليها، وهي ان له تعالى عند كل اح
نن ان السجميع اوقاته لتحفظه بأمر اهللا تعالى من امر اهللا الذي قضى بجري

عـالى توالقوانين التي تحكم عالم الموجودات أن تؤثر فيه، كمـا ان اهللا 
ى يغّلب رحمته بأمره تبارك وتعالى على عدله الذي هو مـن امـره تعـال

  (يامن سبقت رحمته غضبه) .
انه كان جالسًا الى ) ×(القبيل ما روي عن امير المؤمنين ومن هذا 

جدار آيل للسقوط ثم قام عنه لئال يسقط عليه فقيل له: يا امير المؤمنين 
ه عز اهللا إلى قدر أفر من قضاء() ×(أتِفرٌّ من قضاء اهللا ؟ قال ) : ×(

١(وجل)  (.  
قتضاء اي ان اهللا تعالى قضى ووضع قوانين كلية تسيِّر هذا الكون كا

السقوط من شاهق الى االرض تكّسر العظام والموت، او اقتضاء الغـرق 
                                                                                                                             

١االنفطار: ١- ٠ ٦(األنعام: َحَفَظًة) َعَلْيُكم َوُيْرِسُل ِعَباِدِه َفْوَق اْلَقاِهُر تعالى(َوُهَو وقال )،٢ ١( 
٢(سبأ: َحِفيٌظ) َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى (َوَربُّكَ  تعالى قوله طول في وعملها  المالئكة الن )،١

٢األنبياء َيْعَمُلوَن) ِبَأْمِرِه َوُهم ِباْلَقْوِل َيْسِبُقوَنُه (َلا بانهم موصوفون ٧.  
٣ص الصدوق توحيد )١( ٦ ٩.  
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في الماء انقطاع النفس والموت، اال ان يتخذ التدابير المانعة من ذلك، او 
َ من المضي في هذه االفعال، فالقوانين المؤثرة هي قضـاء  يمتنع اصًال

ن واالنسان هو اهللا تعالى، اما قدره فهو تحقيق اسباب جريان هذه القواني
الذي يختار هذا الطريق او ذاك وعندئٍذ يّقدر اهللا تعـالى لـه مـا يشـاء 

  بحسب المقدمات التي يختارها بنفسه.
يفّسر فيها قوله تعـالى يحفظونـه ) ×(وفي رواية عن االمام الباقر 

او  –وهي البئـر  -(بأمر اهللا، من ان يقع في َركّي) ×(من امر اهللا قال 
و يصيبه شيء حتى اذا جاء القـدر خّلـوا بينـه وبينـه، يقع عليه حائط ا

يدفعونه الى المقادير، وهما َمَلكـان يحفظانـه باليـل، وملكـان بالنهـار 
١(يتعاقبانه) ومثله وفي نهـج البالغـة ) ×(حديث عن االمام الصادق  )

ان مع كل انسان ملكين يحفظانه فـاذا جـاء ) ( ×(عن امير المؤمنين 
  نه).القدر خّليا بينه وبي

هذه الحقيقة يستطيع ان يدركها الفطن الـواعي ببصـيرته ووجدانـه  
عندما يلتفت الى احتماالت الخطر والضرر المحيطة به من لـدن تكّونـه 
حمًال في بطن امه وبعد والدته ونمّوه طفال صـغيرًا وفـي كـل مراحـل 
حياته، فلو فكر في حصول خلل ما في تركيب جسمه ووظائف اعضائه 

ركب الطائرة او السيارة او يمارس عمًال معينًا ثم يتصـور مـا او عندما ي

                                                    
٥/١ : البرهان تفسير في راجعها ) ١( ٩٤. 
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يمكن ان يحصل له فانه يصاب بالذهول و الرعـب وانهيـار االعصـاب 
لكن اهللا تعالى سّخر المالئكة المتعاقبة لتدفع عنه كل تلك االحتمـاالت 
ويستمر في حياته ويعّمر طويًال، بل قد يتعرض فعال لحوادث خطيرة ثم 

  سالما معافى.يخرج منها 
وذلك  –اذا صّح التعبير  –وينبغي االلتفات ايضًا الى الحفظ المعنوي 

ينهـا من خالل تأثير المالئكة الحافظة في الدعوة الى فعل الطاعـة وتزي
وترغيب االنسان فيها، وتجنيب المعصية وتكرهيهـا لإلنسـان وهـو مـا 

قد ومالئكته، يسمى بالتوفيق واللطف الذي يجريه اهللا تعالى على ايدي 
تقي يكون االمر اكثر من ذلك بان تهيئ له موضوع الطاعة كأن تجعله يل
فعه بشخص محتاج ليساعده او تأتي به الى مكان ليستمع موعظة مفيدة تن
يجد فاو يذهب باتجاه معّين ثم يحس بداخله ما يدعوه الى تغيير مساره 

ة لمعصيانّبه موارد نفسه انه قد ازداد حسنة او اجتنب سيئة، وبالمقابل تج
 ان تلـكفوتحول بينه وبينها او ُتوِجد موانع الرتكابها، حتى لو ارتكبها 

  المالئكة تمنع حصول تداعيات وآثار سلبية لها عليه.
في الحديث عن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) قـال: ( للمـؤمن 

اهللا اليه اثنان وسبعون سترا فاذا اذنب ذنبًا انهتك عنه ستر، فان تاب رّده 
وسبعة معه، وان ابى اال ُقدما ُقدما في المعاصي تهتك استاره، فان تـاب 
رّدها اهللا اليه ومع كل ستر منها سبعة، فان ابى اال قدما قدما في المعاصي 
تهتك استاره، ويبقى بال ستر واوحى اهللا تعالى الى مالئكتـه ان اسـتروا 
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١(عبدي بأجنحتكم) (.  
ان قبل اهللا تعالى بحفظ االنسـان مـن جريـ فهذه المالئكة مّوكله من

صـلحته القوانين الطبيعية التي اودعها اهللا تعالى في الكون على خالف م
ده وخيِره رحمة وفضال من اهللا تعالى فاإلنسان أعجز من ان يواجه وحـ

ا من كل تقلبات الكون وأحداثه وحوادثه والعوامل المؤثرة فيه وهي كله
  أمر اهللا تعالى.
  ن:االن ان نستخلص من اآلية درسين مهمين في حياة االنساونستطيع 

حفظه ياألول: تطمينه من قبل اهللا تبارك وتعالى بأن مع كل انسان من 
ويرعاه ويدفع عنه كل مـا ال يالئـم صـالحه، فـال داعـي الـى القلـق 
والمخاوف والهواجس المرعبة مما يحصـل فـي المسـتقبل القريـب او 

باب عاني منه الشعوب في الغرب رغم توفر اسـالبعيد، هذا القلق الذي ت
ه من الترف والحياة المنّعمة وتؤدي ببعضهم الى االنتحار ليتخلص بزعم
وجود هذا الرعب والخوف ولو التفت الى هذه الحقيقة القرآنية الطمأن ب

 رب شفيق رحيم ودود يرعاه ويخصص مالئكة لحفظه ورعايته.

 تنفيذ اداة يجعله بأن خالقه من نلإلنسا عظيم الثاني: في اآلية تكريم
لخلقه، وتـدعوه  تعالى اهللا يريدها التي السعادة وتحقيق االصالح عملية

الى أن يتحمل بنفسه مسؤولية التغيير وال يترك األمر للعوامل الخارجيـة 

                                                    
٧ : االنوار بحار ) ١( ٦ /٣ ٣.  



١٧٨٩ 
 

لكي تتصرف في البشر وتنتهي الى نتائج خارجة عـن اختيـاره، الن اهللا 
 هذه التأثيرات.تعالى كّلف المالئكة تمنع من 

 ادامـة فلإلنسان باعتباره عاقال مختارًا دور في هذه العملية فيسـتطيع
ع عمل هذه المالئكة الحفظة بان يلح في الدعاء مـثال او يتصـدق فيـدف

الق البالء او ينشئ المؤسسات النافعة أو ينشر العلـوم المثمـرة واألخـ
سوء، تجلب له ال الفاضلة أو يقوم بأعمال صالحة فيّكفر عن سيئاته التي

و لـوقد يعرقل عمل هذه المالئكة الحفظة ويجعلها ترفع يدها عنه كما 
قم قطع رحمه فتسبب في تقصير عمره، او ارتكب من الذنوب ما ينزل الن

 او تسلب النعم او تحبس الدعاء ونحو ذلك، او ترك االمـر بـالمعروف
ت تـه اآليـاوالنهي عن المنكر فتسّبب في تسلط االشرار، بحسب ما افاد

  الشريفة .
 َمـا ُيَغيِّـُروا َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُيَغيُِّر َلا اللََّه لذلك جاء في تكملة اآلية (ِإنَّ

) فالمعقبات الحفظة ليس عملهم مطلقًا غير مشـروط ١١:ِبَأْنُفِسِهْم)(الرعد
وال محدود بل هو مطلق لكل الناس الى مقدار معين ثم يكون مشـروطًا 

حتى ال يتساوى المحسن والمسيء، وحتى تظهـر آثـار  باختيار االنسان
من أحسن عمًال، وعاقبة من اساء عمًال على كيانهما ووجودهمـا، فـي 

في تفسير اآلية قال (انهم مالئكـة ) ×(مجمع البيان عن أمير المؤمنين 
يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به الى المقـادير ّفيخلـون بينـه وبـين 

حقائق رّد على من قال بحتميـة التـاريخ أو الجبـر المقادير) وفي هذه ال
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  ونحو ذلك من النظريات السالبة لدور االنسان في التغيير.
  عيد المالئكة الحارسة لدى الكاثوليك:

 كل نم ٢/١٠مما يجدر ذكره ان المسيحيين الكاثوليك يحتفلون يوم 
ان لفاتيكاعام بعيد المالئكة الحارسة ونقلت المواقع االلكترونية عن بابا 

 فرانسيس قوله في قداسه اليومي في الكنيسـة الصـغيرة الملحقـة بمقـر
صـة اقامته في الفاتيكان ((ان هناك مالئكـة حارسـة، وإن العقيـدة الخا

 بالمالئكة ليست من صنع الخيال بل هي واقع، وبحسب تقليـد الكنيسـة
) فنحن جميعًا لدينا مالك معنا يحمينا ويسـاعدنا علـى فهـم االشـياء)

أنه  وأضاف ((ان ال أحد يقطع رحلة الحياة بمفرده ويجب اال يعتقد أحد
 أن وحيد)) وتساءل موضحًا هذه الحقيقة ((كم من المرات سمعنا : عليَّ

ذلـك  افعل هذا وعليَّ أال أفعل ذاك فانه ليس صائبًا وكن حذرًا، نسمع
  في احيان كثيرة، إنه صوت مالكنا الذي يرافقنا)).

ية اختيـار االنسـان فـي هـذه الحقيقـة بقولـه ((ان وأشار الى مدخل
إحتماالت اتخاذ قرارات خاطئـة تكـون اقـل بـين االشـخاص الـذين 

سهم يستمعون الى نصائحها)) لذلك أقترَح على المشككين أن يسألوا أنف
((كيف هي عالقتي مع مالكي الحارس؟ هل استمع اليه؟ هل اقـول لـه 

بعًا طاثناء نومي)) واسئلته هذه  صباح الخير ؟ هل أطلب منه ان يحرسني
  تنطلق من المستوى الذي يراه للعالقة مع رّبه أو مع المالئكة.

واعتقد انه بذلك يّرد بشكل غير مباشر على الذين يبلغ بهـم الجـزع 
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في الحوادث المؤلمة الى حد إنكار وجود هـذه المالئكـة الحافظـة او 
لفه البابـا بنـديكتوس انكار وجود اهللا عز وجل أصًال، ومثـال االول سـ

على نفي وجود مالئكة تنشد خالل  ٢٠١٢السادس عشر الذي أصر عام 
  . -بحسب تعبيره  –ميالد السيد المسيح 

 ٨٠ومثال الثاني كبير اساقفة كانتربري جاستن ويلبي الـذي يتـزعم 
مليون شخص ينتمون الى المذهب االنجليكي المسيحي في العالم فقـد 

٢(كشف في لقاء مع الصحافية لوسي تيغ للبي بي سي ((انه يشك احيانًا  )
بوجود اهللا ويتساءل لماذا لم يتدخل العلي القدير لمنع الظلم)) وروى ما 
خطر بباله حين كان يركض ذات صباح مع كلبه مؤخرًا وقال ((قبل ايام 
كنت ابتهل اثناء الركض وانتهى بي المآل الى مخاطبة الرب : أنظر ! إن 

أمر حسن ولكن ألم يحـن الوقـت ألن تفعـل شـيئًا إذا كنـت هذا كله 
موجودًا؟)) لكنه استدرك واعترف بعجزه وقال: ((نحـن ال نسـتطيع أن 
نفسر كل المسائل في العالم، ال نستطيع أن نفسر ما يتعلق بالمعانـاة، ال 
نستطيع أن نفسر كثيرًا من االشياء)) وحين سئل عما يفعله في مواجهـة 

أدعى ((انه يدعو المسيح ان يساعده وهـو يلتقطنـي))،  تحديات الحياة
وأظن ان شكوكه هذه ناشئة من القلق والرعب الذي يسّود الغرب بعـد 
أن قويت شوكة االرهاب وانخرط فيه االالف من مواطنيهم مّما يشـكل 

                                                    
٢ /٩ شهر في اإللكترونية المواقع على اللقاء نشر )٢( ٠١٤. 
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  تهديدًا خطيرًا لبلدانهم.
أقول : لقد حل القرآن الكريم كل هذه االشـكاالت وأجـاب عـن  
ان  ؤالت الن المالئكة الحافظة موجودة وتؤدي عملها للجميـع إالالتسا

 االنسان بسوء اختياره يوقف مساعدتها له في مرحلـة معينـة بمعاصـيه
  ب.الذنو وذنوبه فيّجر على نفسه البالء، رغم كثرة ما يغفر اهللا تعالى من

 َعـن وَوَيْعُف ُكْميَأْيِد ْتَكَسَب َفِبَما مُِّصيَبٍة مِّن َأَصاَبُكم قال تعالى (َوَما 
فأ الُمحسن )، إال ان ُسنة االمتحان البد أن تمضي فيكا٣٠(الشورى: َكِثيٍر)

 على احسانه والمسيء على أساءته وإال ستكون المسـاواة بينهمـا عـين
عـالم الظلم، ولنأخذ امثلة من واقعهم، مثًال تجري منافسات على كأس ال

كي وقـد ينتحـر بعـض فتفوز دول وتخسر اخرى فيحزن جمهورها ويب
المتعصبين، فهل يصح ان نقول ان من الظلم السكوت عـن هـذه االالم 

  وعلينا ان نعطي كأس البطولة لجميع الدول حتى ال يتألم احد.
ونفس الشيء يحصل لطلبة الجامعات والمدارس وال يوجـد عاقـل 
 يطالب بمساواة الجميع واعطائهم كلهم درجات النجاح لكـي ال يتـألم

ن ذا ما خفي على اسقف كانتربري والتفـت اليـه بابـا الفاتيكـااحد، وه
  وطلب من الناس اتباع نصائح المالئكة الحارسة.
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 َخَلقَ ( تعالىذكرت اآلية عددًا من النعم االلهية ومعجزات الخلق قال 
 َوَبثَّ ِبُكْم يَدَتِم َأن َيَرَواِس ْرِضاْلَأ ِفي َوَأْلَقى َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت

)  َكِريٍم َزْوٍج لُِّك ِمن يَهاِف َأنَبْتَناَف َماًء السََّماِء ِمَن َوَأنَزْلَنا َدابٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها
  .١٠/ لقمان

بكـل تفاصـيلها الهائلـة الممتـدة بغيـر حـدود خلَق اهللا السماوات 
كيـة كالسقف لألرض الضئيلة التي  نسبتها اليها كالعدم وهذه حقائق فل

يعرفها حتى غير المختصين ممن له اطالع علـى عجائـب الكـون. قـال 
ْقفًا السََّماء َوَجَعْلَناتعالى: ( وَن آَياِتَهـا َعـْن َوُهـْم مَّْحُفوظـًا سـَ ) ُمْعِرضـُ

م ومحفوظا يمكن ان يكون معناها حافظًا اذ قـد يـاتي اسـ ٣٢\األنبياء
ُتورًا ِحَجابًاالمفعول بمعنى اسم الفاعل كقوله تعالى: ( ا، ي سـاترا) مَّسـْ

طار وقد ثبت علميا ان  غالف الجو الغازي المحيط باالرض يقيها من اخ
  الشهب والنيازك الساقطة عليها من جهاتها المختلفة.

                                                    
 الَّـِذيَن َخَلَق َماَذا َفَأُروِني اللَِّه َخْلُق َهَذاتعالى( قوله عن التالي بالخطاب مرتبطة كلمة )٣(

  ).ُدوِنِه ِمن
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عمدة لتستند عليها لكن السماوات لم تسـتند والسقوف تحتاج الى ا 
الى اعمدة مرئية كاألعمدة المتعارفة وانما ثبتت واستمرت في وجودهـا 
واداء وظائفها، وفق مستندات غير مرئية، في رواية حسين بن خالد عـن 

انه قال: (سبحان اهللا! الـيس اهللا يقـول (بغيـر عمـد ) ×(االمام الرضا 
٤(مَّ عمد ولكن ال ترونها)ترونها) قلت: بلى، قال: َث وهي قوانين نّظم اهللا  )

تعالى بها حركة الكون كقانون الجاذبية والكثافة والسرعة والكتلة ونحو 
  ذلك، فهذه حقيقة علمية اشارت اليها اآلية.

ّبت وجعل تعالى على االرض جباال راسيات تشبيهًا بالمرساة التي تث
ى وتقودهـا الـى االسـتقرار علـالسفينة في البحر وتحافظ على توازنها 

الساحل، وكذلك الجبال تحافظ على توازن االرض واسـتقرار حركتهـا 
و وحفظها من الميالن واالضطراب، ولوالها لكانت االرض كاألرجوحة ا

ت مـن كالبالون المنفوخ عندما يندفع الهواء منه بقـوة فتتقاذفـه الغـازا
بب الغـازات موضع الى اخر بال استقرار وكذلك يحصـل لـألرض بسـ

جـزر الهائلة في باطنها، او كانت االرض كالمياه التي تتعرض للمـد وال
 َضْراَال(باستمرار بفعل تأثيرات جاذبية القمر، فكانت الجبال سببًا لجعل 

د التسـليح ألنها تعمل كسلسلة مترابطة الجذور مثل حدي ٦/  النبأ ً)ِمَهادا
  للكونكريت، وهذه حقيقة علمية ثانية.

                                                    
٢/٢ البرهان: تفسير  )٤( ٧ ٨.  
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) ونشر على االرض وفي المياه التـي تغطـي َدابٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها َوَبثَّ(
سطحها هذا التنوع الهائل من المخلوقات التي تَدّب فيها بحركة دائبـة، 
ففيها من احادية الخلية الى االنسان ذي التركيـب المعّقـد ممـا يعطـي 

ه وحكمته، جمالية وتوازنًا وتلبية لألذواق، ولُيظهر اهللا تعالى قدرته وعلم
وليقيم الحجة على من يتصور عجز الخالق عن ايجاد شكل من االشكال 

٥(او نوع من االنواع ، وكّنا نقرأ في علم الحيوان ان عدد انـواع الطيـور )
) الف نوع بحسب ما توّصلوا اليه آنذاك. فهذا التنوع معجـزة ٩٠٠فقط (

واع من معجزات الخالق وحقيقة علمية يـذكرها ولكـل مـن هـذه االنـ
خصائصه وتركيبه الذي يناسب دوره في هذه الحياة، لتدحض ما زعمه 

٦دارون في نظريته (اصل االنـواع)( )، اذ ليسـت هـذه االنـواع مراحـل 

                                                    
١/ ١ الشرائع: علل في )٥(  اهللا خلق ِلمَ  ُسِئل: وقد السالم) (عليه الرضا االمام عن بسنده ٤

 (لـئال السالم): (عليه قال واحدا، نوعا يخلقهم ولم شتى انواع على الخلق وتعالى سبحانه
 عليهـا وجل عز اهللا خلق وقد اال ملحد وهم في صورة يقع وال  عاجز انه االوهام في يقع

 يقول ال النه وكذا، كذا صورة  يخلق ان على وجل عز اهللا يقدر هل قائل: يقول لئال خلقا
 انـه خلقه انواع الى بالنظر فيعلم وتعالى تبارك خلقه في موجود وهو اال شيئا ذلك من له

 قدير). شيء كل على

 كتابـه فـي دانتـون) (ميشـيل البروفيسـور المشـهور المجهرية االحياء عالم اختصر  )٦(
 واالحيـاء الجزئيـات عالم (في قوله في دارون نظرية على رده مازق) في نظرية (التطور:

 اكثـر كـائن هنـاك يوجـد وال اخـر، لكائن جدا يّعد حي كائن هناك يوجد ال المجهرية
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متدرجة مّرت بها المخلوقات وارتقت فيه من نوع آلخر حتـى وصـلت 
الى ارقاها وهو االنسان، بل هي مخلوقة بهذا التنوع وبقيـت علـى هـذا 

  ينقلب احدها الى آخر.التنوع ولم 
) َشْيٍء ُكلَّ اْلَماء ِمَن َوَجَعْلَنا) تعمر به الحياة (َماًء السََّماِء ِمَن َوَأنَزْلَنا(

وهيأ تعالى السماء واالرض والمياه والرياح والحرارة وكل ما  ٣٠األنبياء
له دخل بنزول المطر بكيفيات تنّظم هذه النعمة وتديمها وهذه القـوانين 

٧عاقل يحتمل ان القضية عشوائية  ووجدت صدفة( ال تدع اي ) وهـذه 
  حقيقة علمية رابعة في اآلية. 

ه الزوجية في النباتات وهذ ١٠) لقمان/َكِريٍم َزْوٍج ُكلِّ ِمن ِفيَها َأنَبْتَنا(ف
فـة وحاجتها الى التلقيح كاإلنسان والحيـوان بـالطرق المختلفـة المعرو

غذاء  بانه كريٌم لعطائه الواضح فهوحقيقة علمية اخرى، وُوِصف النبات 
 ه فنـالالحيوان واالنسان على كثرة افرادهما، وألن اهللا تعالى نسـبه اليـ
 الضـميربالتكريم بهذه النسبة، وإلظهار كمال العناية بهذه القضية انتقـل 

  في هذا المقطع من الغائب الى المتكلم.
المطـر وانبـات انزال  –ولعل هذه العناية االضافية الن هذه العجيبة 

                                                                                                                             
 - االنـوار بحار له) ُخلَق لما (ميسر كائن كل باعتبار اخر) كائن من تطورا اكثر او بدائية،

١ص ٥ج ٥ ٧. 

َبَح ِإْن َأَرَأْيـُتْم ُقْل( بعنوان سابقة محاضرة في عنها التفاصيل بعض قدمنا )٧(  َمـاُؤُكْم َأصـْ
٣/ الملك )مَِّعيٍن ِبَماء َيْأِتيُكم َفَمن َغْورًا ٠. 
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امتزج فيها الخلق مع التدبير والقيمومة التي هـي مـن شـؤون  -االرض
الربوبية وهي محل خالف المشركين الذين ال ينكرون الخالقية هللا تعالى 

َأْلَتُهم َوَلـِئنوحده وال يّدعون آللهتهم ذلك ( َماَواِت َخَلـَق مَّـْن سـَ  السـَّ
وانما يزعمون ان الهتهم تـدّبر الكـون   ٢٥/ لقمان )اللَُّه َلَيُقوُلنَّ َواَألْرَض

 مَُّتَفرُِّقوَن َأَأْرَباٌب( وان الخالق اوكل اليها شؤون التصرف في المخلوقات
فيحتج عليهم بان تلك االلهة لـو  ٣٩/يوسف) اْلَقهَّار اْلَواِحُد الّلُه َأِم َخْيٌر

زال كان لها تدبير لكان عليها ان تخلق ادوات ووسائل هذا التـدبير كـإن
الماء من السماء وانبات االرض، واذا عجزوا عن الخلق فهـم عـاجزون 

  عن التدبير، فال مدّبر وال رّب وال خالق وال اله اال اهللا تبارك وتعالى.
فهذه حقائق علمية عديدة ومعجزات هائلة في الخلق جمعتهـا ايـة  

 اآليـةعـد ) تلقائيـا وطبيعيـا باللَّـِه َخْلـُق َهـَذاواحدة فكان مجيئ اية (
 المذكورة 
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٤٣٠   

 

)٨ ( 

١١ 

) اي هذه مخلوقات اهللا تعالى فـ (خلق) اسم مصـدر اللَِّه َخْلُق َهَذا(
) اي مخلـوق اهللا، الن اللَّـِه َخْلُق َهَذابمعنى المفعول، في تفسير القمي (

الخلق هو الفعل، والفعل ال ُيرى وانما اشار الى المخلوق، والى السـماء 
٩(واالرض والجبال وجميع الحيوانات فأقام الفعل مقام المفعول ( .  

تـي الشـركاء الو) مـن اآللهـة ُدوِنـِه ِمـن الَِّذيَن َخَلَق َماَذا َفَأُروِني(
  عدة معاٍن: يّدعونها، وهذه الدعوة تتضمن

تحدي المشركين والملحدين والكفار ليقّدموا ما صـنعته الهـتهم  -١
وهم عاجزون قطعًا حتى عـن  -التي يعبدونها من دون اهللا، فاذا عجزوا 

فليذعنوا بألوهيـة  -استنقاذ ما يسلبهم الذباب منه وهم يعلمون بعجزهم
يـة فيهـا اهللا تبارك وتعالى وليثوبوا الى رشدهم وليحترموا عقـولهم، فاآل

                                                    
 االختصاص اطباء من حشد مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )٨(

ة الطب كلية في واساتذة قية مدن عدة من والصيدل ١ السبت يوم عرا  محرم/٤
١الحرام/ ٨/١ المصادف ٤٣٦ ١/٢ ٠١٤  

٢ / ٧ البرهان: تفسير )٩( ٧ ٨.  
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 تحدي وتعجيز وانتزاع لإلقرار منهم.

اظهار حب اهللا لخلقـه وتكريمـه تعـالى ايـاهم واحترامـه لهـم  -٢
م هم اماباعتبارهم صنعا جميال له تبارك وتعالى حتى انه سبحانه يتباهى ب

ما ان )كُدوِنِه نِم لَِّذيَنا َخَلَق َماَذا َفَأُروِني اللَِّه َخْلُق َهَذااالخرين فيقول (
 الصّناع المبدعين يتباهون بما صنعوا امام اهل المهنة والزبائن.

عنها  تذكير عباده بنعمته العظيمة ومعجزاته في خلقه التي يغفلون -٣
 لطول الفتهم لها واعتيادهم عليها ولجهلهـم او أي شـيء اخـر فتـراهم
ن يقفون مبهورين امام جهاز يصنعه االنسان ويتقن صـنعه لكـنهم يمـّرو

 هذا الخلق العجيب.معرضين على 

الفات نظرهم الى تجليات صفاته الحسنى في صنعه مـن القـدرة  -٤
م والعلم والحكمة والعظمة واإلنعام ونحو ذلـك ليـزدادوا معرفـة بـربه

 َأَوَلـْم اْلَحـقُّ ُهَأنَّـ ُهْملَ َتَبيََّنَي َحتَّى َأنُفِسِهْم َوِفي َفاِقالا ِفي آَياِتَنا َسُنِريِهْم(
 . ٥٣/  فصلت) َشِهيٌد َشْيٍء ُكلِّ َعَلى َأنَُّه ِبَربَِّك َيْكِف

وهنا يأتي الحكم النهائي الذي يصدره كل عاقل منصف على من لم 
 ٍلالَض ِفي الظَّاِلُموَن َبِلُيذعن بهذه الحقائق وليتوجه الى خالقه الحقيقي (

 َلُظْلٌم الشِّْرَك ِإنَّالذين ظلموا انفسهم بعدم اتباع الحق ( ١١/  لقمان) مُِّبيٍن
) اْلَباِلَغـُة اْلُحجَّـُة َفِلّلـِهرغم كل هذه الحجج الدامغة ( ١٣ /لقمان) َعِظيٌم

، فعبدوا وخضعوا آللهٍة من دون اهللا تعـالى سـواء كانـت ١٤٩/  األنعام
مادية صنعوها من الحجر او الخشب او التمر او اعتبارية صـنعوها مـن 
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رة وطواغيت او اسواق وحماقاتهم او صنعها االخرون من جباب شهواتهم
مالية او الفن او الرياضة ونحو ذلك من الرموز التي تعبد وُتطاع من دون 

 ُقُلوٌب اهللا تعالى، فمن اّضل من هؤالء، ومن هو احمق واجهل منهم (َلُهْم
 ُأوَلِئَك ِبَها َيْسَمُعوَن َلا آَذاٌن َوَلُهْم ِبَها ُيْبِصُروَن َلا َأْعُيٌن َوَلُهْم ِبَها َيْفَقُهوَن َلا

  .١٧٩/ اْلَغاِفُلوَن)األعراف ُهُم ُأوَلِئَك َأَضلُّ ُهْم َبْل َكاْلَأْنَعاِم
 – بعد هذا العرض المختصر لما نفهمه من اآلية الكريمة نقول انكـم

اقـدر النـاس  -معاشر االطباء والمتخصصين في العلوم الطبية والعالجية
 خلق اهللابمن االنبهار والتحدي  على فهم المعاني التي ذكرُتها لهذه اآلية

ل لتفاصيتعالى والفات النظر الى عظيم نعم اهللا تعالى ألنكم وقفتم على ا
   المذهلة في جسم االنسان وفي كل ذرة من ذراته حتى خاطبه الشاعر:

  األكبرٌ  العالم انطوى وفيك      صغير جرم انك أتحسب
ي عن معرفـة ووعـويكون ايمانكم وتدينكم حينئٍذ ذا قيمة اكبر ألنه 

  وبرهان .
قرأت كتابًا في فسلجة جسم االنسان صدر في اوائل سبعينيات القرن 
الماضي أّبان المواجهة بين االيمـان وااللحـاد وكـان عنوانـه ( الطـب 
محراب االيمان) وهي اطروحة دكتوراه في هذا االختصاص وُذهلُت من 

اختالل فـي  عجائب خلق االنسان وبنفس الوقت اصابني الرعب الن اي
وهـي عبـارة  –موازين هذه القوى والهرمونات او اداء اعضاء لوظائفها 

فانه يؤدي الى كارثة صـحية تجعـل الحيـاة  -عن مصانع معقدة ضخمة
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  بائسة لوال لطف اهللا تبارك وتعالى  .
شـريف فهنيئا لكم هذه النعمة العظيمة اذ بعد تحصيلكم لهذا العلم ال

عمـال ان االهنة النبيلة ذات الوزن الكبير في ميزُوفِّقتم لممارسته هذه الم
لسرور االصالحة الن فيها انقاذ حياة الناس والتخفيف من آالمهم وادخال 

عليهم وتفريج الكروب عنهم وهي من اعظـم القربـات الـى اهللا تعـالى 
ل لمـا وثوابها عند اهللا عظيم في الدنيا واالخرة مع اخالص النية والعمـ

  عالى .عند اهللا تبارك وت
يدّلنا على تجارة اربح من تجارتكم ) ×(هذا ولكن االمام الحسين 

 العظيمة هذه، وتستطيعون الجمع بينهما من خالل حديثـه اآلتـي، قـال
 ضـُعف قـد مسـكين قتل يروم رجل اليك، احبُّ ايهما: (لرجل) ×(

 تفـتح شـيعتنا ضـعفاء من مسكين اضالل يريد ناصب او يده، من تنقذه
 بـل(): ×( قـال) تعـالى اهللا بحجج ويكسره ويفحمه به يمتنع ما عليه
 َمْن( َ يقول تعالى اهللا ان الناصب، هذا يد من المؤمن المسكين هذا انقاذ

 وارشـدها احياهـا ومن اي ٣٢المائدة) َجِميعا النَّاَس َأْحَيا َفَكَأنََّما َأْحَياَها
 بسـيوف يقتلهم ان ِقبَل من جميعا الناس احيا فكأنما ايمان الى كفٍر من

١( )الحديد ٠ ( .  
فهذه المعرفة وهذا االيمان الذي اكتسبتموه من مشاهدة وبرهان مـع 

                                                    
)١ ١ح ٩ / ٢ االنوار: بحار ) ٠ ٣ العسكري: تفسير عن ٧ ٢ ح / ٤٨ ٣١  
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ما تضيفون اليه من معارف دينية واخالقيـة وفكريـة تسـتطيعون نقلهـا 
لآلخرين فتجعلون منها وسيلة للهداية واالصالح وتحصين اخوانكم من 

والمرسـلين واالئمـة االنحراف فتسيرون بـذلك علـى ُخطـى االنبيـاء 
  (صلوات اهللا عليهم اجمعين).

ان مجتمعنا خصوصا جيل الشباب يتعرضون لهجمات متنوعـة مـن 
لدين الداخل والخارج مليئة بالشبهات والفتن والضالالت إلبعادهم عن ا
العلم القويم والصراط المستقيم فالبد من ان تتعبوا انفسكم وتتسلحوا بـ

  نا من االنحراف الفكري واالخالقي .والمعرفة ونشرها لتحصين شباب
 تأتيني رسائل عديدة من الشباب عبر االيميل يتحـدثون فيهـا عّمـا

يتعرضون له اثناء ايفادهم  خارج العراق مـن مـؤثرات وغسـيل دمـاغ 
عطونه يبأساليب علمية ينبهر بها المتلقي فيتبع اجنداتهم، وهم مخادعون 

 الخالق او تـؤدي الـى عـدم نصف الحقيقة، ويوهمونُه انها تنفي وجود
 الحاجة الى الدين ونحو ذلك ولو اعطـوا الحقيقـة كاملـة لوجـدوها ال

 بل ان تنافي الدين على اقل تقدير وربما ستجدها مؤيدة للثوابت الدينية
قد وحقًا تعاليم الدين سبقت العلم الى الكثير من الحقائق التي اكتشفها ال

 او االنفجـار العظـيم او علـم رأينا كيف صّوروا نظريـة اصـل االنـواع
ولكن  الداينتكس على انها تنفي وجود الخالق مع انها على العكس تمامًا

 تحتاج الى اخذ المعلومة كاملة .
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كمـا –تقّرر اآلية الكريمة واحدة من الحقائق القرآنيـة االسـتراتيجية 
، وتنظم العالقة مع اآلخـرين االنسانية الحياةترّتب أولويات التي  -يقال

                                                    
)١  افتتـاح في الشريف بحثه طلبة امام ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة كلمة )١

١ االحد يوم الدراسي العام ١محرم//٥ ٩/١ الموافق ٤٣٦ ١/٢ ٠١٤ 
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وورد هذا المعنى بتعبير اخر في آية الحقة، قال تعالى: (َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن 
  .٢١٧اْلَقْتِل) البقرة / 

خال الذهب او الفضـة فـي النـار لتخليصـه مـن الفتن في اللغة اد 
الشوائب وتمييز الجيد من الرديء ومنه نقلت الى معنى تعريض االنسان 
الى االختبار واالبتالء والتمحيص باإلغراءات او بالمكاره واآلالم ليتميـز 

اء / المحسن من المسيء، قال تعالى: ( َوَنْبُلوُكم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة) االنبي
باعتبار انهـا  ١٥وقال تعالى: (ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلاُدُكْم ِفْتَنٌة) التغابن /  ٣٥

ادوات واسباب لالختبار والتمحيص، وقال تعالى: (الم َأَحِسَب النَّاُس َأن 
اي ال ُيختبـرون  ٢-١العنكبـوت /  ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن)

فـي ) ×(ى يتميز الخبيث من الطيـب، روي عـن االمـام الكـاظم حت
تفسيرها قوله: (ُيفتنون كما ُيفتن الذهب، ثـم يخَلصـون كمـا ُيخلـص 

١( الذهب) ٢ (.  
مـن السـنن  اذا ُنسبت الى فعل اهللا تعالى فتكونهذا هو معنى الفتنة 

وقد وردت الفتنة بمعنـى مـذموم فـي آيـات  ،الجارية في عباده االلهية
سـبت الفتنـة الـى اذا ُن اخرى، ولدى االستقراء تبين ان هذا المعنى يرد

راد بها التعريض لضغوط االغراء او االكراه طلبا لتحقيق النتيجة العباد فُي
في اآليتين محل البحث وقوله تعـالى:  اكم من االبتالء الشريرة والخبيثة

                                                    
)١ ١/٣ :الكافي )٢   ٤ح / ٠٢
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وقولـه تعـالى: ( َواْحـَذْرُهْم َأن  ١٠َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن)البروج /  (ِإنَّ الَِّذيَن
 ٧٣وقوله تعالى: (َوِإن َكاُدوْا َلَيْفِتُنوَنَك) االسـراء /  ٤٩َيْفِتُنوَك) المائدة / 

وذلك بتدبير الحيل والمكائد لك وممارسة الضغوط واالغراءات عليـك 
  لصرفك عما انت عليه من الحق.

ن عـن معنى اآلية ان الفتنة بمعنى االضالل واالبعـاد وعلى هذا يكو
 الدين وايقاع الفرد في الفساد واالنحراف هو اشـد واكبـر مـن ازهـاق

عيمه سلب دينه الذي هو سبب نباو قل ان القتل المعنوي لإلنسان  روحه،
تـه في الحياة الخالدة الدائمة، هو اشد خطرا واكبر جرما من سـلب حيا

ن لقتل م، وإلقامة الشهادة على هذه الحقيقة كان اسديالمادية وفنائه الج
 أجل دفع الفتنة والضالل وحماية الدين والمجتمع منها اقـدس مراتـب

  القتل وافضلها. 
باي شكل مما سُنشير من يفتن الناس عن دينهم  ويترتب على هذا أنَّ

كالذي يهدد حياة الناس بل االول احرى اليه يجب دفعه بشّتى الوسائل 
 فـي االسـالم الوحيد للقتال المسوِّغلم يشهر سالحا، ولعل هذا هو  وان

ترجع اليـه،  والمسوِّغات وبقية االسباب ،بحسب ما يفيده  القران الكريم
قال تعالى: (َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِلّلِه َفِإِن انَتَهوْا َفَال 

وفي اية اخرى: (َوَيُكوَن الـدِّيُن  ١٩٣الظَّاِلِميَن) البقرة / ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى 
ُتزيل الكثير من الشـبهات حـول  وهذه نتيجة مهمة ٣٩ُكلُُّه ِلّله)األنفال / 

تحتـاج الـى تفصـيل مـن  انتشار االسالم بالسيف ونحو ذلـك، لكنهـا
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١(البحث ٣   في مناسبة اخرى ان شاء اهللا. )
ن مـمشركين الذين استغربوا وابا للوقد جاء هذا المقطع من اآلية ج

ايهـا –قتال المسلمين في الشهر الحرام او فـي االرض الحـرام بـانكم 
بأفعـالكم رتكبتم فيها ما هو اعظـم مـن القتـل و القتـال ا -المشركون

، قال المحمومة إلخراج الناس من دينهم واعادتهم الى الجاهلية الوحشية
ن َعيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ ِقَتاٌل ِف  ُقْلاْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه تعالى: (َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر

لّلـِه ُه َأْكَبـُر ِعنـَد اْهِلِه ِمْنَأَراُج َسِبيِل الّلِه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخ
   .٢١٧َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل)البقرة

الكفر، ففي الحديث عن اإلمـام وفي بعض الروايات ان الفتنة بمنزلة 
قال: (وانما ُسّمي الكفر فتنة الن الكفر يؤدي الـى الهـالك ) ×(الباقر 

١( كما تؤدي الفتنة الى الهالك) ٤ (  
وال فرق في تحقق هذه الفتنة بين ان تكون بالتهديد وااليذاء المباشر، 

التي من شـأنها ان تضـّل النـاس عـن الضاغطة او بإقامة البيئة الفاسدة 
المـؤثرة دينهم وتبعدهم عن الصراط االلهي القويم بتوفير اسباب الفساد 
والثقافـة واالغراء وادوات التلويث الفكري والعقائدي في مناهج التعليم 

والمعرفة او سّن القوانين التي تشرعن للرذيلة والظلم وتعيق نشر الفضيلة 
                                                    

)١  الجـزء الخالف: فقه موسوعة من المنكر) عن والنهي بالمعروف (األمر كتاب راجع )٣
   الثاني.

)١ ١ / ٢ التبيان: تفسير )٤ ٤ ٧  
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  والصالح.
 لرذيلـةالحقيقة القرآنية فان الذين ينشرون الفسـاد وا وبناًء على هذه

اد في المجتمع ويشككون الناس في عقائدهم الحقة ويدعونهم الى االلح
واالنحالل الخلقي ونبذ الـدين تحـت مسـميات عديـدة منهـا قديمـة 

وا كـالدين افيون الشعوب والمضي على ما كان عليـه االبـاء (َأِن اْم شـُ
عددة معروفة او حديثة تحت عناوين مت  ٦ص /  َهِتُكْم)َواْصِبُروا َعَلى آِل

قتـل ال يقّلون خطرا واجراما عن الجماعات االرهابية الذين ينشـرون ال
ن نية الوالخراب في كل مكان، بل ان الجماعة االولى اكثر اجراما من الثا

قتـل القتل المعنوي بحسب هذه الحقيقة القرآنية اعظم في الواقع مـن ال
  المادي.

في مقابل ذلك فان من يحيي وظيفة االمر بالمعروف والنهـي عـن و
دِّيَن) ُمـوا الـ(َأْن َأِقيامتثاال لقوله تعالى المنكر ويقيم الدين في المجتمع 

ويـدفع عـنهم  ،وينصح الناس ويرشدهم ويقـّوي عقائـدهم ١٣الشورى
 لىلمات االشبهات واالباطيل التي يبثها اعداء اهللا ليخرجوا الناس من الظ

 هللا مـنويهدونهم الى الحياة الباقية هم اعظم اجرا ومنزلـة عنـد ا ،النور
المجاهدين المقاتلين الذين يضّحون بدمائهم مـن اجـل حمايـة ارواح 

  الناس وحفظ حياتهم المادية.
وفي ضوء هذه الحقيقة نفهم الحديث الشريف عن االمـام الصـادق 

ناس في صعيد واحـد (اذا كان يوم القيامة جمع اهللا عز وجل ال) : ×(
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ووضعت الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مـداد 
١( العلماء على دماء الشهداء) ٥ مطلق المداد والحبر علـى  المراد وليس )

به وال يكتفـي صـاحبه بحملـه بـل  يكن علمًا ينتفع الناسالورق ما لم 
  .بهحتى يهتدوا  اليهيعمل به وينشره بين الناس ويدعوهم 
مستفادة من هذه اآلية تحث ) ×(وتوجد كلمة قّيمة لإلمام الحسين 

لرجـل: (ايهمـا ) ×(، قـال على العمل االجتماعي وتعطيه اعلى قيمة
 يروم قتل مسكين قد ضُعف تنقذه من يده، او ناصٌب احبُّ اليك، رجٌل

يريد اضالل مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع بـه ويفحمـه 
(بل انقاذ هذا المسكين المـؤمن ): ×(ويكسره بحجج اهللا تعالى) قال 

من يد هذا الناصب، ان اهللا تعالى يقول َ (َمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّـاَس 
فٍر الى ايمـان فكأنمـا اي ومن احياها وارشدها من ك ٣٢َجِميعا) المائدة

١( احيا الناس جميعا من ِقبَل ان يقتلهم بسيوف الحديد) ٦ ( .  
فهذا جواب والقاء المعلومة بصيغة السؤال (ايهما احـبُّ اليـك) اي 

 بصيغة السؤال) ×(وانما عرضها  ليكن هذا االمر احبُّ اليك من اآلخر
تعداد اكثـر ليشترك المتلقي معه في صنع المعلومة والتفكير فيها واالسـ

بكـون  لتقّبلها، والقاها بهذا التعبير الوجداني (أحّب)  الن القناعة العقلية
حاصلة من اآليتـين الكـريمتين فالقناعـة  الفتنة عن الدين اشد من القتل
                                                    

)١ ٢ ص / ٣ج / الحكمة ميزان )٥ ٠٦٧   
)١ ١ح ٩ / ٢ االنوار: بحار )٦ ٣ العسكري: تفسير عن ٧ ٢ ح / ٤٨ ٣١ 
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الى مرحلة العمـل ) ×(بهذه الحقيقة كاملة وانما انتقل االمام الحسين 
شبهات والفتن وتعليمهم بان يكون تعلقك بإنقاذ المجتمع من الجهل وال

العقائد واحكام الدين واالخالق الفاضلة اكثر من اهتمامك بـاي شـيء 
  .اخر مهما كان مهمًا كإنقاذ انسان مستضعف من القتل

 جابة، فيمكن االاما لماذا كانت الفتنة عن الدين اشد واكبر من القتل
  -عنه بوجوه:

 هذا الوجـودان الدين وعبادة اهللا تبارك وتعالى اقدس شيء في  -١
وهو غاية خلق االنسان والهدف من وجوده، لذا يرّخص كل شيء مـن 

ء اجل االحتفاظ بهذا الحق المقدس، فقد ضحى اكرم الخلق من االنبيـا
والمرسلين واالئمة (صـلوات اهللا علـيهم اجمعـين) ومـن تـبعهم مـن 
الصالحين بأرواحهم وأعّز ما عندهم فـي سـبيل اقامـة الـدين، واثمـن 

 ).×(نعيش ذكراها هذه االيام وهي تضحية االمام الحسين  تضحية ما

شد اذن فالعدوان على الدين ومنع االنسان من ممارسة حقه فيه هو ا
  من اي اعتداء اخر سواء على الجسد بالقتل او غيره.

 ان جهاد النفس االمارة بالسوء ومعركة السـيطرة علـى غرائزهـا -٢
تـى حالعدو بالقتـل والقتـال  وشهواتها وانفعاالتها اشد واكبر من جهاد

لجهـاد سمي االول الجهاد االكبر والثاني الجهاد االصغر، فالخسارة في ا
 ل.االول وهو االكبر اشد واخطر من الخسارة في الجهاد الثاني بالقت

ان الفتنة بالء وامتحان دائم ومستمر وال يمكـن تجنبـه فتحقيـق  -٣
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الحـدوث ويمكـن  قليلةاالنتصار فيه عسير وشديد، اما القتل فهي حالة 
 تجنب اسبابه فاألول اشد واكبر من الثاني.

ئلـة المادية في هذه الـدنيا وهـي زا ة االنسانان القتل ينهي حيا -٤
اة ي الحيـفوفانية ولو لم يقتل فانه يموت، بينما الفتنة تكون سببا لشقائه 
ائج نتيقها لاالخرة الدائمة، وانما تكتسب الحياة الدنيا قيمتها  بمقدار تحق

لحيـاة ، فإعدام الحياة الدائمة اشدُّ واكبـر مـن اعـدام اطيبة في االخرة
 الفانية.

رد ان القاتل يزهق روحا واحدة، بينما المفتون عن دينـه والمتجـ -٥
ج من خوف اهللا تعالى والمبادئ االنسانية والملـوث عقائـديا كـالخوار

 جفـن والتكفيريين يفتكون باآلالف من البشر من دون ان يرّف الحدهم
 كما عبَّر بعض الطواغيت المعاصرين.

ان القاتل ما كان ليقتل لوال انه تخلى عن مبادئه الدينية قبل ذلك  -٦
، ولو التزم بما واالنسالخ عنه فالسبب االصلي للقتل هي الفتنة عن الدين

 يأمره به دينه لتوّرع عن القتل (اللهم اصلح لي ديني فانه عصمة امـري)

)١ ٧ (. 

في ال يلتفت اليه المفتون غالبا لذا فانه ال يتخـذ ان خطر الفتنة خ -٧
االجراءات االحترازية منه، بل قد يتجاوب معها ألنهـا توافـق شـهواته 

                                                    
)١  الثالثاء. يوم في السالم) (عليه السجاد االمام دعاء من السجادية، الصحيفة )٧
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 واهواءه، بينما خطر القتل بّين واضح يخاف منه ويحترز منه.

ان الفتنة تعم بضررها مساحة واسعة وال تقتصـر علـى صـاحبها  -٨
) ًةَخاصـَّ  ْنُكْمِمـ َلُمـواَظ الَّـِذيَن ُتِصيَبنَّ ال ِفْتَنًة َواتَُّقوافقط، قال تعالى: (

 بينما القتل يقع على المقصود خاصة. ٢٥االنفال / 

لقتـل ان فتنة االنسان ألخيه االنسان شٌر كلها فهي مذمومـة امـا ا -٩
ام فيمكن ان يكون سببا لحياة االمة ونجاتها وصالحها كاستشـهاد االمـ

 ).×(الحسين 

ان الوجوه يتبين معنى كون الفتنة اشد من القتل، و ومن مجموع هذه
لى لقوم اانبهنا دائما ومعنا حكماء  دفعها ال يِقّل وجوبًا عن دفعه، لذلك

 ريـة،الفكريـة التكفيان القضاء على االرهاب يتطلب اوال تجفيف منابعه 
ئـة هم مهمـا كثـر عـددهم مادامـت البيمـن واال ما الفائدة من قتل افراد

  خهم موجودة.فرِّلتي ُتوالحاضنة ا
 وهو يمارس دوره في امامة االمة وهـدايتها) ×(فاإلمام الحسين  

م في يرشدنا الى اهمية العمل الديني االجتماعي والتحرك برسالة االسال
عن  ) واالمر بالمعروف والنهي^اوساط االمة ونشر تعاليم اهل البيت (

  .الشبهات واالنحرافاتالمنكر وصيانة عقيدة المجتمع واخالقه من 
وان هذا  العمل هو من اهم الواجبات الدينية واعظم المسـؤوليات  

الملقاة على عاتقنا خصوصا نحن الحوزة العلميـة والمثقفـين والكتـاب 
والمفكرين واالعالميين؛ الن انحراف العقيدة وتلـّوث الغـذاء الفكـري 
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الشباب هو الـذي يحّولـه الـى سـرطان  المجتمع خصوصا الذي يتلقاه
خبيث يسري في جسد االمة ويرى ان اقرب القربات الى اهللا تعالى قتل 
االبرياء وسبي وتهجير النساء واالطفـال وتـدمير المقدسـات وتخريـب 

بقـروا والحياة كاللوثة التي اصابت عقول الخوارج فاستحلوا الحرمـات 
  بطون الحوامل وقتلوا االجّنة. 

لمفعـم ان تكون أدواتنا الحوار البّناء ا) ×(االمام الحسين  ويعلمنا
كـان مبالحجج واالدلة والدعوة الى اهللا بالحكمة والموعظة الحسـنة وال 

بـدأ الـى اعتمـاد م) ×(ويدعونا االمام للعنف والتكفير والغاء االخر، 
نتظـر ال ن(ما يمتنع به) اي ): ×((الوقاية خير من العالج) وذلك بقوله 

ين ا محصـنالشبهة لنرفعها بل ان نسّلح ابناءنا بالفكر والعلم ليكونو وقوع
ولو وقعت لسبب او آلخر فيجب العمل علـى  من اختراق الشبهات لهم

 (تفتح عليه ما يمتنع به، ويفحمه ويكسره بحجـج اهللا ):×(رفعها قال 
  تعالى).

وان تكون هذه االدلة رصينة وقوية وبنفس الوقت مفهومة وواضـحة 
(تفتح عليه) فإنها ادعى  ):×(قال  فتح بها النفس وينشرح لها الذهنلتن

للطمأنينة واالقناع كدليل القران على التوحيد (َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّا اللَُّه 
(واعلم يا بني انـه لـو ): ×(وقول امير المؤمنين  ٢٢َلَفَسَدَتا)األنبياء / 



٢٠٢٩ 
 

١( كان لربك شريك ألتتك رسله) ٨ جعـات) علـى ادلة كتـاب (المراو ا )
  لإلمامة من بعده).) ’(االمامة او بحث (كيف خطط رسول اهللا 

جات ان فرص القيام بهذا الوظيفة االلهية العظيمة اليـوم ونيـل الـدر
ائل دم الهالرفيعة عند اهللا تعالى اوسع واكثر تأثيرا من اي زمان مضى للتق

 واصبح من في اقصى الشرق يسمع ،في تكنولوجيا االتصاالت والتواصل
 ويرى من في اقصى الغرب مباشرة، والكلمة تصل الى انحاء المعمـورة

جـد والى كل الناس في آن واحد، وما علينا اال ان نشمِّر عـن سـاعد ال
ائـديا ونوصل الليل بالنهار بالعمل علـى بنـاء انفسـنا اوًال اخالقيـا وعق

(الَِّذيَن  تمع، لنتصف بقوله تعالى:وفكريا ثم ننطلق بهذه الرسالة الى المج
ِه للَّـَه َوَكَفـى ِباللَّـدًا ِإال اَن َأَحُيَبلُِّغوَن ِرَساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوَلا َيْخَشْو

  .٣٩َحِسيبًا)األحزاب / 
او  ونلفت نظر الخطباء االعزاء الذين يظهرون على شاشات التلفزيون

ن تواصل االجتماعي الـى ان يكـوالمثقفين الذين ينشرون على مواقع ال
على  خطابهم عاما شامال مؤثرا في كل التنوعات االنسانية وليس مقتصرا

نـك ا، فاستحضـر او الموجودة أمامـه الفئة او الشريحة التي ينتمي اليها
ج تخاطب الموجودين في المغرب او الجزائر ومصر او في اليمن والخلي

  م.يكا وغيرها من بقاع العالاو الهند وباكستان وروسيا واوربا وامر

                                                    
)١ ٣ البالغة: نهج )٨  السالم). (عليه الحسن البنه وصيته من /١
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٤٣٢   

  
)١ ٩ ( 

) ×(وذكرى االمام السـجاد ) ×(ما دمنا في ايام االمام الحسين 
فلنأخذ منهما درسًا في اصالح المجتمع وهدايته الى سعادته، قال االمام 

الوفـاة ضـّمني الـى ) ‘(الحسـين (لما حضر علي بن ): ×(الباقر 
حين حضرته ) ×(صدره، ثم قال: يا بنّي: اوصيك بما اوصاني به ابي 

الوفاة، بما ذكر أن اباه اوصاه به، قال: يا بنيَّ، إّياك وظلـم مـن ال يجـد 
٢( عليك ناصرا اال اهللا) ٠ فلنتذكر هذه الوصية التي تواصى بهـا االئمـة    )

  في لحظاتهم االخيرة. ) واحدًا بعد واحد^المعصومون (
العفيفة المصـونة وهذه الوصية تنطبق بشكل واضح على ظلم المرأة 

ألنها ال تجد ناصرا على من ظلمها اال اهللا تعالى، فال تملـك اال الصابرة 
ان تخلو مع ربها وُتفضي بآالمها اليه سبحانه وتدعو على من ظلمها، في 

دعوة المظلوم وان كـان قال: (اتقوا ) ’(الحديث الشريف عن النبي 
٢(كافرًا، فانه ليس دونه حجاب) ١ ( .  

                                                    
)١ ١صفر//٥ الجمعة يوم النعيم قناة خالل من القيت )٩ ٢ الموافق ٤٣٦ ٨/١ ١/٢ ٠١٤  
)٢ ٣ج ،٢ص :الكافي )٠ ٣   ٥ ح ،١
)٢ ٧ العمال: كنز )١ ٦٠٢ 



٩٢٠٥ 
 

مستضـعفة، كمـا ورد فـي  ألنهابل ان ظلم المرأة من افحش الظلم  
(اتقوا اهللا فـي الضـعيفين: المـرأة ): ’(الحديث الشريف عن النبي 

١( واليتيم)  (ظلم الضعيف افحـش الظلـم)): ×(وقال امير المؤمنين   )

)٢ (   
٣(يوم الى واحدة من المظالم التي تتعرض لها المرأةونريد ان ننّبه ال ( ،

ف لدى بعض العشائر من السادة المنتسبين إلـى رسـول ُرحيث يوجد ُع
وهي عدم تزويج بناتهم إلى غير السادة، حتى لو أّدى ذلـك ) ’(اهللا 

إلى تعطيل البنت وحرمانها من الزواج، وفي ذلك ظلم للمرأة وحرمـان 
غ بعض السادة فمنعوا من تـزويج بنـاتهم مـن لحق من حقوقها وقد بال

حيـث  ،سادة آخرين ال يرونهم بمستواهم، كما ُنقل لنا عن بعض السادة
استرّد ابنته كرهًا من زوجها الذي هو من سـادة غيـرهم، واعتبـر ذلـك 

عض العشائر إلى ب الثقافةهذه  ْتَرالزواج غير شرعي (زنا) بنظره. وقد َس
                                                    

٧ح الطوسي: للشيخ االمالي )١( ٩ ٤/٤ ٥ 

٦ الحكم: غرر )٢( ٣الكتاب: البالغة نهج/٠٥٤ ١ 

 ولكـن ، كثيـرة ظلمهـا على فالشواهد مطلقًا ظالمة تكون ال المرأة ان يعني ال وهذا )٣(
 وصلت الذي االنسانية عن والتجرد االنحطاط حالة تسجيل يفوتني وال البحث، محل ليس
 كشـفت حيث الماضية االسابيع خالل االعالم وسائل تناقلته الذي الحادث خالل من اليه

 زوجتـه البـن مسـتمر بتعذيب زوجها مع قامت لطفل اب زوجة عن كركوك في الشرطة
 بشـكل ورجـاله ويده عينه تضررت حتى عام من اكثر الدجاج صفق في وحبساه االولى
  .فضيع
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  من غير السادة أيضًا.
وإذا أردنا أن ُنحسن الظن بهم ونبحث عن مسوِّغ لفعلهم هـذا فـإن 

حاصـله: ) ×(هؤالء يستندون إلى قول منسوب لإلمام أمير المـؤمنين 
١( (بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا) ، فـال )×(وهو إن صـحت نسـبته إليـه   )

  يصلح أن يكون دليًال على هذه الظاهرة السيئة لعدة أمور:
عينة وال يستفاد منها التعمـيم؛ فقـد صة في واقعة مإنها كلمة خا -١

ومئذ خطب األشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين ابنته العقيلة زينب وهو ي
يـر زعيم لقبيلة كبيرة وهي كندة ومن وجوه المجتمع اإلسالمي، لكـن أم

  المؤمنين يعلم خبث معدنه فأراد أن يرده بلطف فقال هذه الكلمة.
) المباشرين ال مطلـق ^بناتهم وأبنائهم (ة بويحتمل أنها خاص -٢

  ذريتهم وإن ابتعدت عنهم.
ويمكن فهم الكلمة معنويًا ففي الحديث الشريف: (يا علـي أنـا  -٣

٢( وأنت أبوا هذه األمة) أن أبناءنا المؤمنين ) ×(ويكون معنى كلمته   )
يتزوجون بناتنا المؤمنات وبالعكس، ويؤيده فـي القـرآن الكـريم قولـه 

) وبالمقابـل ٣٦حكاية عن إبراهيم [َفَمن َتِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِّي] (إبراهيم:تعالى 
  .)٤٦يقول عن ابن نوح [ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح] (هود:

فالبنّوة الحقيقية هي االنتساب بالعقيدة والوالء. لذا روي عن اإلمـام  
                                                    

٣ : ٣ الفقيه يحضره ال من )١( ٤ ح اءكّفاأل باب ٩٣ ٣٨٤ 

 (اب) مادة للراغب، المفردات )٢(
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أحب إلي من والدتي  ×(واليتي لعلي بن أبي طالب ): ×(الصادق 
١( منه ، الن واليتي لعلي بن أبي طالب فرض ، ووالدتي منـه فضـل) (  ،

فيكون معنى الكلمة هو لزوم تـزوج المـؤمنين بالمؤمنـات، وال يجـوز 
  التزويج لغيرهم وهو معنى صحيح أّكدته آيات عديدة.

نعرضـه علـى ولم ) ×( هذا إذا قلنا بصحة صدور هذه الكلمة منه
) ^، باعتبار أنه قد ورد عـنهم (ميزان قبول احاديث المروّية ورفضها

إذا جاءكم عّني حديث فاعرضـوه علـى كتـاب اهللا، فمـا وافقـه  (أنه: 
٢( )فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط (.    

كل شيء مردود إلى الكتـاب (يقول : )  ×وعن اإلمام الصادق ( 
٣( )وكل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرفوالسنة ،  (    

ى عدة أدلة علـ واذا عرضنا هذه الثقافة على الميزان الصحيح فسنجد
الل خـلمخالفتها للقرآن الكريم والسنة الشريفة من  من األساس ابطالنه

  هي: عدة نقاط
أوًال: إن الميزان الحقيقي للتفضيل بين البشر هي التقوى. قال تعـالى: 

) وقد رفع اإلسـالم سـلمان ١٣َأْكَرَمُكْم ِعنَد اِهللا َأْتَقاُكْم] (الحجرات:[ِإنَّ 
الفارسي فجعله من أهل البيت، وبالمقابل أنزل سورة في القـرآن تتلـى 

                                                    
٣ج االنوار: بحار )١( ٢ ص/٩ ١ ح / ٩٩ ٠٥ 

١ ص / ١ ج البيان: ومجمع ،٥ ص / ١ ج التبيان: )٢(   الثالث الفّن الكتاب، مقدمة ٣
١ ح القاضي، صفات ابواب من ٩ الباب الوسائل: )٣( ٤   
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  ).’(إلى يوم القيامة في ذم ولعن أبي لهب عم رسول اهللا 
َرْكَت َلَيْحـ) ’(ونفس رسول اهللا   َبَطنَّيخاطبه القـرآن: [َلـِئْن َأشـْ

بطاعتـه هللا تبـارك  ) فشـرفه٦٥َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن] (الزمـر:
  وتعالى.

وفي آية أخرى [َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض اَألَقاِويِل ، َألَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن ، 
يقـول عـن نفسـه: ) ’() وهو ٤٦-٤٤ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتيَن](الحاقة: 

١( (ولو عصيت لهويت) أي في نار جهنم. فاالنتساب إلـى رسـول اهللا   )
وإن كان شرفًا في نفسه ال يدانيه شرف إال أنه ال يكسب صاحبه ) ’(

  مرتبة أعلى من غيره إال بالتقوى.
وقد وردت األحاديث الشريفة في النكاح تشترط الدين والعقل فـي 

فزوجـوه، إال تفعلـوه  كفاءة الزوج (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
٢( تكن فتنة في االرض وفساد كبير) ) ’(، فهل يرضـى رسـول اهللا  )

  ألوالده أن يخالفوا سنته ويتسببوا في الفتنة والفساد الكبير.
عمليًا؛ وقفوا في وجه هذا العرف وأهل بيته ) ’(ثانيا : إن رسول اهللا 

) ’(قـال: (إن رسـول اهللا ) ×(ففي الحديث عن اإلمام الصـادق 
زّوج المقداد بن األسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وإنما زّوجه 

وا برسـول اهللا  ) ’(لتتضع (أي تتسهل وتتسـامح) المنـاكح، وليتأسـّ
                                                    

١ ج البالغة: نهج )١( ١ ص / ٠ ٨ ٤  
٢ ج :الوسائل )٢( ٢ الباب / ٠   ١ح الزوج اختيار واهلها للمرأة يستحب انه ٨
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١( ))١٣الحجرات وليعلموا [ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اِهللا َأْتَقاُكْم] (  . وكان الزبير )
  أخا عبد اهللا وأبي طالب ألبيهما وأمهما.

ولـه استنكار هذه الفكـرة بق) ×(ثالثًا: لقد ورد عن اإلمام الصادق 
ه قتّص با(أتتكافأ دماؤكم وال تتكافأ فروجكم ) فإن العلوي إذا قتل غيره 

  منه، فإذا كانت دماؤهم متكافئة، فلماذا ال يتكافؤون بالتزويج.
زويج تـرابعًا: قد جرت سيرة العلماء وهم ورثة األنبياء واألئمة على 

ن هذه لعلويات من غير السادة، وقد دونت كتب التراجم والسير الكثير ما
إن لم الحاالت، حتى اشتهر عندهم لقب (الميرزا) لمن كانت أّمه علوية و

يكن أبوه كذلك. فظهر من كل ما تقدم عدم وجود دليل على صحة هذه 
   الفكرة، بل الدليل على خالفها من القرآن والسنة وسيرة العلماء.

 منشأ هذه الفكرة المخالفـة للقـرآن والسـنة رسـول اهللا اذن هو فما
  ؟)’(

الذي أعتقده أن منشأ ذلك شعور بالعصبية الجاهلية وروح االستعالء 
وأن اآلخرين هم أدنى مرتبة فال يستحقون التزويج منهم، وإنما سـّميتها 
 بالجاهلية ألن القرآن يسمي كل عقيدة أو سلوك بعيدًا عن المنهج االلهي

(جاهلية)، وقد كان قوم في الجاهلية ال يزّوجون نسـاءهم إلـى غيـرهم 
ويعتقدون بأفضليتهم على الناس ويسـمون أنفسـهم (الحمـس)، وقـد 

                                                    
٢ باب وآدابه، مقدماته ابواب: انكاح، كتاب الشيعة: وسائل )١(  ١ هـ ،٦
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تسربت هذه الروح إلى المسلمين فكان العرب الفاتحون يرون أنفسـهم 
أفضل من غير العرب فال يزّوجونهم ويسمونهم (الموالي)، وقـد شـكى 

فخـرج إلـيهم وهـو مغضـب ) ×(أمير المـؤمنين الموالي ذلك إلى 
  ووبخهم، لكنهم عصوا أمره وأصّروا على استكبارهم.

إن روح االستعالء هذه من نزعات الشيطان وتسويالت النفس األّمارة 
بالسوء، فعلى األخوة المؤمنين نبذها وتركها واالستنان بسنة رسـول اهللا 

، فقد بلغنـي )×(اء ، وإني أقول قولي هذا مراعاة لذرية الزهر)’(
أن الكثير من العلويات تعنس ويفوتها الزواج بسبب هذه العادة الظالمة، 
حيث ينهى عنها أوالد عمها وال يتزوجونها، فيحرمونها من ممارسة حقها 
في الحياة كزوجة وكأم ألوالد يرعونها في الكبر، وهذا ظلم، الن معنـى 

ق االنسانية التي اهتم بها الظلم حرمان االخر من حقه والزواج من الحقو
(مـن سـنتي التـزويج، ): ’(الشرع المقدس حتى قال فيه رسول اهللا 

١( فمن رغب عن سنتي فليس مني) وحرمان المرأة من هذا الحق ظلم   )
  كبير فلماذا هذا الظلم؟! 

الم يبلغهم ما ورد عن المعصومين  (سالم اهللا علـيهم) مـن التهديـد 
ارس الظلم، ومنهـا الحـديث عـن النبـي والوعيد الشديدين في من يم

(انه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته فيجيـئ الرجـل ): ’(

                                                    
١ الوسائل مستدرك )١( ١ :٤ ٥ ٢ 
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فيقول: يا رب ظلمني هذا، فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي 
ساله، فما يزال كذلك حتى ما يبقى له من حسنة، فاذا جاء مـن يسـاله 

 يزال يستوفي منـه حتـى نظر الى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، فال
١( يدخل النار) (    

قوله: (اتقوا الظلم فانه ظلمات يـوم ) ×(وروي عن امير المؤمنين 
٢( القيامة) ٣( قال: (الظلم أألم الرذائل)) ×(، عنه ) (.  

اما الذين يشجعون على هذا الُعرف ويدعون الى االلتزام به وُيعّيرون 
ايضا من الظالمين واعوانهم. في لدفعه الى االخذ به فهم  من ال يعمل به

(العامل بالظلم والمعين له والراضي ): ×(الحديث عن االمام الصادق 
٤(به شركاء ثالثتهم) قـال: (ان ) ×(وفي حديث عن االمام الصـادق  )

 اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم اهللا بين العبـاد)

)٥   رها المقام. وغيرها من االحاديث التي يطول بذك )
والذي يزيد من شناعة هذا الظلم انه يقع على المرأة العلوية من ذرية 

خالفا لالحاديث التي وردت في ثواب مـن احسـن ) ’(رسول اهللا 

                                                    
٥ الواعظين: روضة )١( ١ ٢ 

٥/٣ الكافي: )٢(  ١ح ٢٣

٨ الحكم: غرر )٣( ٠ ٤  
٤ باب به، يكتسب ما ابواب التجارة، كتاب الشيعة، وسائل )٤(    ٢ ح / ٢
٤ باب به، يكتسب ما ابواب التجارة، كتاب الشيعة، وسائل )٥(  ٦ح / ٢
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قـال: " ) ’(اليهم ووجوب دفع الظلم عنهم فقد ورد عن رسول اهللا 
هم، أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائج

 والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه)

)١ لولده الحسن وجميع ولـده وأهـل ) ×(. وفي وصية أمير المؤمنين )
بيته، وفيها: " اهللا اهللا في ذريـة نبـيكم، فـال يظلمـن بحضـرتكم وبـين 

٢( )يكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهمظهران الرضـا .  وفي عيون اخبار )
قـال: (النظـر ) ×(بسنده عن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا 

الى ذريتنا عبادة، قلت: النظر الى االئمة منكم او النظر الى ذريـة النبـي 
؟ فقال: بل النظر الى جميع ذرية النبي(صلى اله عليه واله) عبادة )’(

٣( ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي) (   
مجتمع السادة من هذه القيود الجاهلية الظالمة فانه يكـون ولو تحرر 

اقرب الى اهللا تعالى واسعد في حياته، الن تزويج العلوية من غير العلوي 
سيضيف لها فرصًا أكبر لسعادتها ولنجاح حياتهما الزوجية؛ ألن الـزوج 

وسيكرم مقامها ويرعاهـا ) ’(سيحفظ لها هذه القربى من رسول اهللا 
والزهراء ) ’(، ألنها وفرت له فرصة مصاهرة رسول اهللا أحسن رعاية

من جهة األم، ) ’(وتسببت في انتساب ذريته إلى رسول اهللا ) ×(
                                                    

٢ ص / ٢ ج االخبار: عيون )١( ٣ باب / ٥ ١ 

٥ ص / ٧ ج الكافي: )٢(   ٧ ح / النبي صدقات باب / ٢
١ باب العشرة، احكام ابواب الحج كتاب الشيعة: وسائل )٣( ٦٥ 
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  ) .×(وال يظلمها احترامًا لجدتها الزهراء 
فعلى جميع السادة االشراف ان يتحرروا من هذا العرف المستشـري 

وان يقتـدوا بكثيـر مـن السـادة  من عشـائر السـادة البعض اوساطفي 
م األطياب الذين رفضوا االنصياع لهـذا العـرف الظـالم وزّوجـوا بنـاته

عـا ان العلويات من االكفاء لهّن وان لم يكونوا من السادة. وعليهم جمي
) ×(وألمير المـؤمنين ) ’(ينتفضوا ضده ألنه مخالف هللا ولرسوله 

ين وإن بكـوا عليـه خصم هؤالء الظـالم) ×(وسيكون االمام الحسين 
 ولبسوا السواد واقاموا مآتمه الن الظلم ذنب ال يتـرك كمـا فـي) ×(

  .بعض االحاديث الشريفة
 بل بلغني أن بعض السادة حرموا إحدى بناتهم من زوجها ألنه مـن 

بيرة ناية كسادة غيرهم، ويعتبرون بقائها معه (زنا) والعياذ باهللا؟! وهذه ج
، إنها )’(د عمه من ذرية رسول اهللا أن يتكبر أحدهم حتى على أوال

(الجاهلية) تعود من جديـد بشـعارات دينيـة وعلـى جميـع الخطبـاء 
ادات والمثقفين ان يقوموا بنهضة اصالحية وخلق ثقافة عامة ضد هذه الع

  .الظالم
 م وسنةفتوبوا إلى اهللا جميعًا أيها المؤمنون، وعودوا إلى كتاب ربك 

) ’(ن ظلمكم للنساء؛ فإن رسول اهللا ، واستغفروا اهللا م)’(نبيكم 
وفي حديث  -تيمالمرأة والي -أوصى بهن، وقال: اتقوا اهللا في الضعيفين 

  آخر ما أكرمهن اال كريم وما أهانهن إال لئيم .
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 اه إنهنسأل اهللا تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويدلنا على سبيل رض
  ولي النعم.

 
  
    

٤٣٣   
 

)١ ( 

ُنِقَل عن المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية 
م) انه قال: (عندما كنت في ١٩٣٦هـ = ١٣٥٥في قم المقدسة (توفي عام 

سامراء ُمشتغًال بتحصيل العلوم الدينية، انتشر وباء الطاعون في المدينـة 
 من اهل المدينة. وذات يوم، اجتمع عدد من وراح يحصد كل يوم عددًا

اهل العلم في منزل استاذي المرحوم السيد محمد فشـاركي (اعلـى اهللا 
مقامه) وفجأة دخل علينا المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي (رحمـة 
اهللا عليه) وكان على درجة عالية من العلم، وتكلم المرحوم فشاركي عن 

ن عرضة لخطر الموت. فقال المرحوم الميرزا: الوباء، وان الجميع سيكونو

                                                    
 علـى  توافدوا الذين الزوار مواكب مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من )١(

 االمـام زيارة الى طريقهم في االقدام على مشيا العراقية المدن مختلف من سماحته مكتب
١ االربعاء يوم اربعينيته في السالم) (عليه الحسين ١صفر//٧ ١ الموافق ٤٣٦ ٠/١ ٢/٢ ٠١٤. 
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  اذا حكمُت بحكم، هل يكون ملزما ام ال؟ فوافقه الجميع وقالوا: نعم...
يـوم، قال: انا احكم على كل الشيعة المقيمين في سامراء بدءًا من ال

 والى عشرة ايام بقراءة زيارة عاشوراء، واهداء ثـواب ذلـك الـى روح
، حتى )×(لدة الماجدة للحجة بن الحسن السيدة نرجس الشريفة، الوا

  يبعد اهللا عنهم هذا البالء.
فنقل اهل المجلس، هذا الحكم الى كل الشيعة في سامراء، وانصرف 
الجميع الى الزيارة. وفي اليوم التالي، لم يلَق احـد مـن الشـيعة حتفـه، 
وكان يموت كل يوم عدد من اهل السنة، وكان ذلك ظاهرا جليًا. سـأل 

نة معارفهم من الشيعة، عن السبب، فاخبروهم بذلك، فاخـذوا بعض الس
٢( هم بدورهم يقرأون زيارة عاشوراء، فأبعد اهللا عنهم ذلك الوباء...!) (.  

اقول: المواظبة على زيارة عاشوراء مجربة في رفع البالء مضافًا الـى 
الثواب على هذا العمل، اال ان اآلثار ال تترتب على مجرد تحريك اللسان 
بهذه الزيارة او ذاك الدعاء وانما على حقائقها وحصول مضـامينها، لـذا 
فإنني اريد االن ان احلل لماذا اوصى الميـرزا الشـيرازي النـاس بهـذه 
الوصية دون غيرها من الوصايا الكثيرة التـي أكَّـد عليهـا المعصـومون 

) كالصالة في اوقاتها والورع عن محارم اهللا، ونستطيع ان نقول ان ^(
لميرزا الشيرازي شّخص بثاقب بصره ان الشيعة في مدينة سامراء ابتلوا ا

                                                    
١ ص حدرج. محمد رضا العرفانية: القصص )٢( ١- ٠١ ٠٢ 
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واهـل بيتـه ) ’(بعدم صدق البراءة من اعـداء اهللا تعـالى ورسـوله 
) اما مجاملة او مداهنة او خوفا باعتبار انهم حديثو العهد ^الطاهرين (

٣(باإلقامة في هذا المجتمع المخالف لهم ن ، اي انهم تخلوا ولو جزئيًا ع)
هذا المعلم البارز للمؤمن الموالي وفي ذلك نقص في اعتقادهم، فتركهم 

اَبُكم َوَمابألطافه () ×(اهللا تعالى عرضة للبالء ولم يشملهم االمام   َأصـَ
) وان هـذا ٣٠الشورى) ( َكِثيٍر َعن َوَيْعُفو َأْيِديُكْم َكَسَبْت َفِبَما مُِّصيَبٍة مِّن

تصحيح عقيدتهم الن الوالية هللا تعالى ولرسوله البالء ال يزول اال بإعادة 
والهل بيته الطاهرين (صلوات اهللا عليهم) ال تتم اال بالبراءة من ) ’(

  اعدائهم، وقد كان تشخيصه (قدس سره) دقيقا لذا أّثر العالج مباشرًة.
ي والدرس الذي نخرج به من هذا الواقعة اننا اذا شّخصـنا خلـًال فـ

خـالق او مخالفـًة لحكـم الشـريعة او مفسـدة العقيدة او نقصا فـي اال
  ء.اجتماعية فعلينا المبادرة والتكاتف إلصالحها واال حّل بنا البال

واذكر لكم مثاًال من حالة عشناها قبل عام عنـدما تضـافرت جهـود 
عدد من االخوة السياسيين والقانونيين لصياغة القانون الجعفري لالحوال 

لعلماء (عدا جهـة واحـدة) وتأييـد الشخصية وحصل على موافقة كل ا
                                                    

١ شعبان في (توفي الشيرازي المجدد السيد نقل )٣( ١ = ٣١٢  من مرجعيته مقر )٨٩٥
١ عام سامراء الى النجف  العلوم وطلبة والفضالء العلماء من  االالف  فالتحق  ٢٩١
 محمـد الشيخ طلبته افاضل من وكان المعيلين لسكن ودورا للطلبة مدرستين وبنى الدينية

١ عام (توفي العراق في العشرين ثورة  مفجر  الشيرازي تقي ١ = ٣٣٨ ٩٢٠( 
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مجلس الوزراء حتى السني والمسيحي اال ان رسالة وصلت مـن بعـض 
معتمدي تلك الجهة اجهض القانون، وعلى اثرهـا قلـت فـي الخطـاب 

٤(الفاطمي للعام الماضي ) ÷( الزهراء للسيدة بنصرتكم انكم اعلموا: ( )
 ستقع كان الذي والتيه البالء من جزء رفع في ساهمتم الجعفري والقانون

 انصـارًا الدين يجد ولم تعالى اهللا دين خذالن على اجمعت لو االمة فيه
 َوَأْهُلَهـا ِبُظْلـٍم اْلُقـَرى ِلُيْهِلـَك َربَُّك َكاَن َوَما: (وجل عز اهللا قال مثلكم،

٥( ))١١٧هود) (ُمْصِلُحوَن (.  
قـراءة  ولم يكن هذا مجرد توقع ورجمًا بالغيب وانما كان مبنيا على

للسنن االلهية في الكون، وبعد شهرين وقع ما وقع من هجـوم ارهـابيي 
داعش وبمساعدة الكثير من الحاقدين والحاسدين والعمالء والُمغّرر بهم 
على الموصل وسقوطها في ليلة واحدة رغم وجود اكثر من سبعين الف 
من القوات المسلحة، وما تاله من تداعيات سقوط محـافظتي الموصـل 

الح الدين واجزاء كثيرة من محافظات كركـوك وديـالى واالنبـار، وص
وكادت الروضة العسكرية في سامراء ان تقـع بايـديهم النتنـة وأحـدق 
الخطر بالعتبات المقدسة في النجف وكربالء، وببركة وقفـة اتبـاع هـذا 
الخط الشريف ومن ناصرهم إلقرار القانون الجعفري وتثقيف المجتمـع 

بهذا الحق الشرعي لالغلبية الشيعية في العراق، فقد دفـع عليه والمطالبة 
                                                    

٣/٤/٢ يوم )٤( ٠١٤ . 

٨/٤ المرحلة: خطاب )٥( ٤ ٩ . 
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اهللا تعالى جزءًا من البالء كما قلنا في الخطاب الفاطمي، ولوال وقفة هذا 
  البعض ألحرقت النار االخضر واليابس.

والن الخطيئة كانت غير متوقعة ولـم نسـمع فـي تـاريخ المرجعيـة 
 ق شـريعة اهللا تبـاركالشيعية ان يقف احد افرادها في الضد مـن تطبيـ

ن وتعالى على خالف ما هو المتوقع منه وهو بذل الوسع إلقرارهـا، كـا
البالء غير متوقع وغير معهود حيث سقطت مدينـة الموصـل فـي ليلـة 

ات واحدة بيد مجموعة من شّذاذ اآلفاق والمنبوذين مع ان تعـداد القـو
وعة ة المتن) الفًا وهم مجهزون بأحدث االسلح٧٤المسلحة فيها يتجاوز (

دين من الخفيفة الى الثقيلة، وسقطت في اليوم التالي محافظة صـالح الـ
يعت واجزاء شاسعة من عدة محافظات اخرى وُشرَِّد اكثر من مليونين وب

مـا النساء في االسواق بثمن بخس ثم التمدد الواسع الى حدود بغداد و
، وكـان أعقب ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية وغير ذلك

اضـنا من الممكن تجنيب االمة كل هذه الخسائر من شبابنا واموالنا واعر
 لو تعاون الجميع وانصفوا الحق من انفسهم وعملوا علـى إعـادة الحـق

مـاء ألهله وإعالء كلمة اهللا تعالى، والمسـؤولية االكبـر تقـع علـى العل
ة والحوزة العلمية الن الناس تابعون لهـم وهـم الـذين يوّجهـون االمـ
ن ويرسمون المنهج والخطة لمسيرة االمة، لكن الناس هم الذين يـدفعو

  الثمن غالبًا.
وهذه المعادلة المتوازنة بين مقدار الذنب ونوعه وبين مقـدار الـبالء 
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) ففي الروايـة عـن االمـام ^ونوعه حّذرنا  منها االئمة المعصومون (
كّلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونـوا يعملـون ، (): ×(الرضا 

٦( )أحدث اهللا لهم من البالء ما لم يكونوا يعرفـون فـإذا رأيـت بـالءًا  )
جديدًا غير معهود من قبل فاعلم انه قد صدر من العباد ذنوب لم تكـن 

  ).١١٨لالنح) ( َيْظِلُموَن َأنُفَسُهْم َكاُنوْا َوَلـِكن َظَلْمَناُهْم َوَمامعروفة (
 وخالصة الدرس الذي نستفيده اننا عندما نشّخص حالة سلبية وخطًأ

حصـل يعامًا في المجتمع فعلينا ان نسارع الى مواجهته وازالته قبـل ان 
ًة ِمـنُكْم ُمـوْاَظَل يَنالَّـِذ ُتِصيَبنَّ الَّ ِفْتَنًة َواتَُّقوْابالء يعّمنا جميعا ( ) َخآصـَّ

  ).٢٥األنفال(
    

                                                    
٢/٢  :الكافي )٦( ٧ ٥ 
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٤٣٤   

  
 

إني طالب دكتوراه في اختصاص علم االجتماع في جامعـة بغـداد، 
لدولـة اوعنوان أطروحتي (شيعة العراق وبناء الدولة واألمة، تجربة بناء 

ئلة )، وأتوجه اليكم بمجموعة من االسـ٢٠٠٣واألمة في العراق بعد عام 
  أطروحتي بفكركم القيادي النيِّر.إلغناء 
ن ما هو افضل نظام للحكم في العراق الراهن ينبغي تبنيه يضم /١س

 احترام الدين والحريات معًا؟

  بسمه تعالى
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 قبل االجابة البد من االشارة الـى انـه ال غنـى عـن المجلـدات    
ذي واكـب االحـداث والمواقـف الثمانية لكتاب (خطابات المرحلة) ال

  والقضايا خالل السنين الماضية الن فيها تفاصيل دقيقة .
  اما هنا فأجيب باختصار بعون اهللا تعالى بحسب ترتيب االسئلة:

نظام الحكم المناسب في العراق هو النظام البرلمـاني المعمـول بـه 
حاليا وقد ثّقفنا عليه قبل كتابة الدستور، ثم افرزت الحاجة ألجراء عدة 
تعديالت ذكرناها في عدة خطابات بمناسبات عديـدة، (منهـا) رعايـة 
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حقوق كل مكونات الشعب بغـض النظـر عـن االسـتحقاق االنتخـابي، 
قانون االنتخابات ليمنع من استئثار الكتل الكبيرة المهيمنة و(منها) تعديل 

على السلطة و(منها) زيادة صالحيات المحافظات وتطوير قدراتها فـي 
االدارة الالمركزية و(منها) ان يكون اختيار المحافظين باالقتراع  المباشر 
من قبل ناخبي المحافظة و(منها) تقوية المؤسسات الرقابية وذات الطبيعة 
المستقلة كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وديوان المفتشين العموميين 
وابعادها عن المحاصصة الحزبية ويحُسُن ترشيح رؤسائها مـن احـزاب 
المعارضة لتقوية عمل  المعارضة وتقليل الصراع على مغانم الحكومـة، 
ا ونحو ذلك من المقترحات التي ال تتحمس لهـا الكتـل المتنفـذة اال اذ

تعرضت لضغوط مرجعية او شـعبية او دوليـة او احرجـت اعالميـًا او 
اقتنعت بمصلحٍة ما لها، لذلك فقد أقّرت بعض هذه القوانين، ولـم ُيقـر 

 البعض اآلخر.

راق وقد تقول انه اذا كان النظام المعمول به مناسبا للوضع فـي العـ
فاسد والم فلماذا هذا التردي في اوضاعه، واقول في الجواب ان  المظالم

التي حدثت في العملية السياسية ودفع ثمنها الشعب إنمـا هـي بسـبب 
 سوء تصرف االحزاب الحاكمة واستئثارها واستبدادها مع سـوء اختيـار

نحـو غالبية الشعب لقياداتها واولياء امورها وتدخل الدول الخارجيـة و
  ذلك من االسباب التي فّصلتها في كتاب (خطاب المرحلة).

رئيس  –ي سماحتكم إذا ما أختار الشعب رئيس الحكومة ما رأ /٢س
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 من غير الشيعة (سني، علماني، غير مسلم) لحكم العراق؟ –الوزراء 

 الجواب: مادام الشعب قد وافق على الدستور فيجب عليه العمل بـه
لبية والدستور ال يشترط كون رئيس الحكومة شيعيًا لكن الشيعة هم االغ

 التي يكفلها الدستور حفظ حـق االغلبيـة فـيومن مبادئ الديمقراطية 
 تشكيل الحكومة، فكون رئيس الحكومة شيعيا هو افراز طبيعـي للنظـام

 الديموقراطي.

ما هي المشتركات التي على أساسها يريد شيعة العـراق بنـاء  /٣س
 )؟الدولة مع اآلخرين مثل (السنة، االكراد، العلمانيون، واألقليات

يـام الدولـة علـى اسـاس المواطنـة وان الجواب: نحن ندعو الى ق
العراقيين جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات وهـذا االسـاس هـو 

عب الذي يوّحد العراقيين ويّذوب التعصبات القوميـة والطائفيـة، والشـ
العراقي بطبيعته يحب هويته الوطنيـة وركزّنـا علـى هـذا المعنـى فـي 

حد ا ليتوتخب العراقي ببطولة مخطاباتنا وذكرُت اننا صرنا ننتظر فوز المن
ظ العراقيون بفرحة وطنية بعد ان فشل السياسيون بشكل مأساوي في حف

 وحدة العراقيين.

ن مـلماذا يريد الشيعة أن يكون االخر المذهبي والقومي جزءًا  /٤س
 بناء الدولة في العراق؟

الجواب: النهم شركاؤهم في التاريخ والجغرافية والهموم والمشاعر، 
استقرار وال امن وال ازدهار للعراق من دون الحالة التكاملية لمكوناته  وال
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وان يحصل الجميع على استحقاقاتهم ويشعرون بكـرامتهم ومـواطنتهم 
ويجب حفظ حقوق الجميع في المشاركة في ادارة الـبالد، واالسـتئثار 
والتفرد هو سبب الصراعات، ولـي خطـاب شـرحت فيـه كلمـة اميـر 

) ×تحليله لسبب الثورة على الخليفة عثمان بقوله( في) ×(المؤمنين 
 (استأثر فأساء االثرة).

كمـا يطالـب  –كم شيعي ح -لماذا ال يطالب الشيعة بتأسيس  /٥س
 االكراد بتأسيس دولة كردية؟

الجواب: اذا كان المقصود بالحكم الشـيعي  حكمـًا ينفـرد الشـيعة 
بقة، في االجوبة السـابإدارته ويكون مفروضًا على االخرين فقد رفضناه 

واذا كان المقصود حكما شيعيا علـى اسـاس الفصـل بـين المكونـات 
 وتقسيم العراق وفرز مساحة يحكمها الشيعة وأخرى للسنة ونحو ذلـك،

 فهذا مرفوض ألمور:

هم يحبون التعايش بسالم مع االخـرين مهمـا كانـت الشيعة بطبع -أ
ة الحاضرشواهد التاريخية وبينهم اختالفات دينية او مذهبية او قومية وال

اكثر من ان تحصى، الحظ مثال عنـدما حصـل التهجيـر القسـري مـن 
محافظات شمال العراق بعد سقوط الموصل فتحـت النجـف وكـربالء 

وهذه  ابوابها للنازحين من دون تمييز بين المسلم والمسيحي واآليزيدي،
 ).^من االدبيات التي تعلموها من ائمتهم (

التنوع مصدر غنى وسعادة للجميع أمـا التكـتالت ان التعايش و -ب
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والتخندقات والتعصبات والتقسيمات فتذكي الكراهية والصدام والتقاطع 
مما يسبب هدر الطاقات والموارد واالوقات الثمينة، فتقسـيم العـراق ال 
يحل المشكلة وانما يكون سببا لصراعات من نوع اخر قد تستعصي على 

فين حينما يكونون في بلد واحد وبرلمان واحـد الحل، باعتبار ان المختل
  وحكومة واحدة فانه يساعد على الحوار والوصول الى الحل.

ان الشعب العراقي بسنته وشيعته ومسيحييه متداخل ومتشـابك  –ج 
و االعالقات وليس منعزال في كانتونات حتى يمكن تصور امارات قومية 

  طائفية.
ن لمزيد من االندماج والتقـارب بـيما الذي يحتاجه العراقيون  /٦س

 ى االنجماعاتهم المختلفة دينيًا ومذهبيًا وقوميًا؟ ما الذي لـم يـتم حتـ
 (عمليًا) بهذا الخصوص؟

الجواب: لم يحصل انجاز في هذا االتجاه بل على العكس فقد حصل 
تراجع وتفكك في الصالت الوثيقة التي كانت بين المكونات، والسـبب  

يا الن التنوع في العقيدة كان موجودًا ولم يؤّدي الى في ذلك ليس عقائد
هذا االنفصال وانما بالصراعات السياسية وسوء تصرف السياسيين الذين 
وجدوا ان الشـحن الطـائفي والتخنـدقات القوميـة والمذهبيـة  تخـدم 
مصالحهم وتطيل بقائهم في السلطة فأثاروا الخالفات واّججوها والزالوا 

ورائهم مصالح الـدول االقليميـة والخارجيـة التـي  يعتاشون عليها ومن
يدورون في فلكها وينفذون اجنداتها، وهكذا ذابت قيم التوحد والتعايش 
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ونشأت على انقاضها قيم الكراهية والعنصرية والتمزق وذهب ضـحيتها 
 الشعب المسكين الذي لم يحصد منها اال الموت والخراب.

حة ومخلصة وشـجاعة قـادرة وال ينصلح الحال اال بوجود قوة مصلُّ
 ى اداءعلى الزام السياسيين بمسؤولياتهم وطرد الفاسد منهم وال يقدر عل

ه نحتاجـ هذا الدور غير المرجعية الدينية التي تملك زمام االمور، اما ما
و فهو وجود ارادة مخلصة جدّية لدى السياسيين لإلصالح والتغييـر نحـ

مصـالح العليـا، واالسـتعانة االفضل، وحوار شفاف منفـتح، وتغليـب لل
بالخبرات والكفاءات فـي جميـع المجـاالت لوضـع خطـط مدروسـة 
 وناجحة، ونهضة فكرية يشارك فيهـا العلمـاء والمثقفـون واإلعالميـون
  والكّتاب لتأسيس ثقافة صـالحة لحيـاة سـعيدة وازالـة العقـد الفكريـة

  واالجتماعية التي ساعدت على تأزيم المواقف، وامور اخرى.
هل االسالميون الشيعة في المجال السياسي، يمارسـون فعـًال  /٧س

 االسالم السياسي؟ ما هي معالم هذا االسالم السياسي؟

الجواب: ال ارى االحزاب االسالمية السياسية (السّنية والشـيعية فـي 
العراق وغيره كمصر وتونس وليبيا) قد نجحت فـي عـرض المشـروع 

ت اليه وشّوهته وخلقت حالة النفور االسالمي بل على العكس فانها اساء
منه بسبب سوء ادارتها وفشلها في كل الملفات وانغماسـها فـي فسـاد 
هائل فاق حد التصور، وبرغم الخسائر التي تكّبدناها من جراء حكمهـم 
الفاشل اال ان الخسارة االكبر هي هذه اي الشعور باإلحباط لـدى ابنـاء 
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ناصع، وهدر الرصـيد الهائـل مـن االسالم بإقامة حكم االسالم النقي ال
٧(التضحيات والجهود خالل العقود الماضية (. 

 عند تعارض المصالح المشروعة بين شيعة العراق، والشيعة في /٨س
ي دول مجاورة مثل (ايران، السعودية، الكويت) ما هو التكليـف الشـرع

  بشأن ذلك؟
ة الشـيعالجواب: ال اجد واقعا لهذا الفرض وليس له اي مسـوِّغ الن 

جـب يفي كل بلد مواطنون في ذلك البلد ويلتزمون بقوانينه، وبالمقابل 
على الحكومات ان تعاملهم على اساس المساواة بـين المـواطنين فـي 
الحقـوق والواجبــات، وستنشـأ حينئــٍذ عالقــات وديـة تضــامنية بــين 

  الحكومات والشعوب
هناك بعض االحكام الشـرعية التـي تتعـارض مـع القـوانين  /٩س

أو -ولةملكيتها للد -الوضعية للدولة.....مثل احياء اراضي الموات العائدة 
لذمي القصاص والديات واالحكام الجزائية الوضعية، أو أخذ الجزية من ا

 لتكليـفعلى الرغم من تساويهم في المواطنة بالقانون، و....الخ) ما هو ا
  الشرعي بشأن ذلك؟

االغلبية الساحقة للشـعب الجواب: تعّهد الدستور الذي صّوت عليه 
على عدم سنِّ قوانين تعارض ثوابت االسـالم، ويجـب االلتـزام بهـذا 

                                                    
 المصـري الشعب ثورة ... الشعوب لثورات  السالم عليه نالمؤمني أمير فسير(ت راجع ) ٧(

٢ص ٨ج المرحلة: خطاب في )نموذجًا ٤ ٢.  
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التعهد، وال يجوز التبعيض في االلتزام بالدستور فيأخذ كل طـرف  بمـا 
يوافق مصالحه واهواءه، فال بد من معالجـة القـوانين المخالفـة للـدين 

مؤسسـاتها ويلتـزم االسالمي. وان الفقه الشيعي يحتـرم نظـام الدولـة و
  بالقوانين المعمول بها ويمنع من مخالفتها.

ال وان احكام الشريعة االسالمية تستند الى قواعد واصول مرنة ومجـ
االجتهاد فيها واسع وظروف تطبيقها مختلفة وهذه من محاسـن مـذهب 

م على ) وقد اثبت فقهاء اإلمامية على مرِّ التاريخ قدرته^اهل البيت (
مـا كتطورات الحياة ومستجداتها فال خشية من هذه الناحية التكّيف مع 

نية الح اآلان القوانين الوضعية قابلة للتعديل والتغيير وفق متطلبات  المص
 واالستراتيجية ولكل حادث حديث.

إذا ما توافقت اختيارات السياسيين  مـع رؤى الشـعب فـي  /١٠س
  لك؟موقفكم بشأن ذقضية ما، إال انها ال توافق رأي المرجعية، ما هو 

عارض الجواب: المبادئ االنسانية ال تختلف بين العقل والدين وال تت
 وباب المرجعية مفتوح فيمكن محاورتها للوصول الى قناعة مشتركة.

 صناعة الهوية الوطنية غالبًا ما تكون بحاجـة الـى التعريـف /١١س
 ٢٠٠٣ام الع بالـ(نحن) والـ(هم).. من هو اآلخر العدو بالنسبة للعراق بعد

برأي سماحتكم؟ وما هـي العقيـدة السياسـية األصـلح التـي ترشـدون 
 السياسيين لتبنيها في بناء الدولة العراقية؟

الجواب:(نحن) نعني بها من ينتمى الى هذا الوطن المسـمى العـراق 
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بتمام ترابه، ويحرص على عّزته وكرامتـه وسـيادته وازدهـاره، ويشـعر 
وق والواجبات مـع المـواطنين االخـرين وال بالشراكة الكاملة في الحق

يتميز عنهم، ويحترم خصوصيات االخرين، والعدو كل من يريـد الشـر 
بالعراق والعراقيين، ويعمل على الّضد من مصالحهم وحقـوقهم، مهمـا 

 كان انتماؤه وألي طائفة او قومية ينتسب.

 برجـال الـدين -كرجـل ديـن –ما الذي يجمع سماحتكم  /١٢س
خـرين علـى اخـتالف توجهـاتهم؟ مـا هـي ُأطـر اإلجمـاع الشيعة اآل

 واالختالف بينكم فيما يخص الشأن العراقي؟

ا فـي الجواب: اذا كّنا ندعو الى التعايش والتكامل مع من ال يشاركن
الدين والعقيدة والقوميـة فتحصـيل ذلـك اقـرب وأيسـر مـع نظرائنـا 

 وهو امـر –والمشتركات كثيرة بفضل اهللا تعالى، ولو وجدت اختالفات 
فيها ومعالجتها بما يحفظ وحـدة االمـة  فيمكن النظر -طبيعي بين البشر

  لعليا.ومصالحها ا
  محـمـــد اليعقــوبي    النجف االشـرف

 ٨/١١/٢٠١٤   ١٤٣٦صفر//١

  
 

   
٤٣٥   
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 الـى) ظلـه دام( اليعقـوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة دعا
دام اسلوب على االقتصار عدم  مـع المواجهـة فـي واالستئصـال الصـِّ

 مشهورة،ال الكلمة في قيل كما الكّي الدواء آخر ألن االرهابية التنظيمات
 عـدمب واالقنـاع الحـوار خالل من له مواٍز بخط معه نسير ان علينا وانما

 لـذينا وضاللة يريدونها التي الغاية وعبثية انتهجوه الذي الطريق سالمة
  .وخدعوهم بهم َغرَّروا

 خصوصًا التنظيمات بهذه التحقوا ممن الكثير بأن ذلك سماحته وعلل
 وخـداٍع للحقـائق وتشـويٍه دمـاٍغ لغسيل تعرضوا المتحضرة الدول من

 ءأصّحا غير فهؤالء المندفع، المتحمس الشباب تستهوي مقدسة بعناوين
 علـيهم والشـفقة رعـايتهم تجـب الـذين المرضى سائر كحال وحالهم

  .لهم المناسب الدواء ووصف عللهم وتشخيص
٨(استقباله لدى سماحته وقال  وهم ـ الجامعات ساتذةأو الدين علماء )

 والثقـافي العلمـي الطـف ملتقى في شاركوا الذين ـ والشيعة السنة من
 المستنصـرية الجامعـة فـي اآلداب كلية إقامته على دأبت الذي الدولي
 نهضة( شعار تحت الماضي االسبوع في السادسة دورته وعقدت ببغداد

                                                    
١ االحد  )٨( ١/ صفر /٤ ١/ ٧ الموافق  ٤٣٦ ٢/٢ ٠١٤. 
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 مـن ان): "لإلصـالح ودعـوة لإلرهـاب مقاومـة )×( الحسين االمام
 اليـأس عدم هو) ×( الحسين االمام ثورة من استفدناها التي الدروس

 خطب لذا واالنغالق، التحّجر فيه اعتقدنا مهما وهدايته خراآل إصالح من
 كما المعادي الجيش في خطب ةعّد عاشوراء يوم) ×( الحسين االمام
 عوسـجة بـن ومسـلم القـين بن وزهير مظاهر بن كحبيب أصحابه القى

 والمعرفـة واالخـالق الدين في قمم بأنهم الكوفة أهل لدى المعروفين
 الرشـد الـى وعـودتهم تـوبتهم فـي طمعًا القوم في اخرى خطٍب عدة

  .والصالح
 جالخـوار مع المحاولة بنفس) ×( المؤمنين أمير االمام قام وقبلهم

 بـن اهللا عبـد عمـه ابن اليهم وبعث وحاججهم النهروان معركة بدء قبل
 ةتوبـ النتيجـة وكانت القرآن وترجمان االمة َحبر بانه الموصوف عباس
 عةتسـ البـالغ الجيش مجموع من الفآ ستة أي – الخوارج جيش ثلثي
 وحكمهـم والتحّجـر بـالتكفير المعروفون وهم للمعركة وتركهم -االف

  ".عقيدتهم يعتنق ال من كل على القتل واستحقاق بالضالل
 إعـادة علـى قـادٌر حججه وقوة بأصالته ُعرض لو النقي االسالم ان

 وشـبهات أوهـام مـن أذهـانهم فـي علق ما وإزالة هؤالء عقول نتاجإ
 وتطبيـع المجتمـع فـي جديد من االندماج على ومساعدتهم وضالالت

 وحماية الصواب الى بإعادتهم كثيرًا سنربح وحينئٍذ االجتماعية، حياتهم
 التي العبثية الحروب هذه في والضياع التدمير من وثرواتنا وابنائنا  بالدنا
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  .الشيطانية جنداتاأل اصحاب ويحّركها يصنعها
 لمغولا تأثر لإلسالم العظيمة القدرة هذه على التاريخية الشواهد ومن

 والمـاء االرض ومـألوا المسـلمين بالد على هجموا الذين المتوحشين
 ةاالسـالمي العاصمة احتالل من فقط واحد جيل بعد لكنهم القتلى بجثث
 لاهـ مـذهب منهم كثيٌر واعتنق رايته وحملوا االسالم في دخلوا بغداد
  ).^( البيت
 ويحـاول نـادمين بالدهم الى عادوا المخدوعين هؤالء من كثيرًا ان
 علـى اطلعـوا ان بعـد فيها وقعوا التي الورطة هذه من التخلص غيرهم
٩(افعالهم من االسالم وبراءة زعمائهم وحشية  حقيقـة اكتشفوا ان وبعد )
 البّراقـة المصـطلحات من وامثالها اإلسالمية والدولة الجهاد وان امرهم
 دولية شبكات بمساعدة المسلمين بشباب للتغرير وغطاء خدعة اال ماهي
 وتعزيزهـا الحقـائق هـذه نشـر اسـتطعنا فـإذا الطائلة، باألموال ممّولة

 التـي واإلصـالح الهدايـة محـاوالت الى واضفناها العائدين بشهادات
 اهللا بـأذن كثيـرين إصـالح من ولطفه اهللا بفضل  سنتمكن فإننا أّشرناها

  .تعالى
 الحـوار هذا في المعتمدة هي القرآنية الثقافة تكون بان سماحته وأوصى

 أدمغة يغسل الذي االخر وألن عليه متفق  القرآن ألن آخر مصدر اي قبل
                                                    

 بـبعض التقى وإنه تونس من وهو الحاضرين بين من جامعي أستاذ الحقيقة هذه أكد ) ٩(
 .مباشرة منهم وأستمع هؤالء
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 وتعليم القرآنية المدارس فتح طريق من يأتيهم بهم المغرر الشباب هؤالء
 ال وهـو ومعدنـه االسـالم صلأ انه لهم ويصّور فيخدعهم العربية اللغة

  .ورسمه شكله إال نآالقر من ُيحسن
 وهـذه المـؤتمرات هـذه مثل بإقامة سماحته أشاد حديثه نهاية وفي

 نمـ) ×( الحسـين االمـام لنهضة واعية قراءةعن  تعّبر التي الفعاليات
 علـى حكرًا ليس) ×( فالحسين القراءات، باقي شأن من التقليل دون
 يفـ االخرى الطرق الى النظر أهمية على نفسه الوقت في مؤكدًا..  أحد

  ) .×( الحسين االمام ذكرى أحياء
 نالحسـي االمـام حيـاة من واحد يوم مع تفاعلنا إن): ظله دام( وقال
 االثـار وهـذه العظـيم النتـاج هذا عن أثمر عاشوراء يوم وهو الشريفة
 مـن عامـًا ٥٧ تفعـل ان يمكن فماذا..  كله العالم شهدها التي المباركة

  ؟ متعددة زوايا من قرأناها اذا الشريف عمره
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٤٣٦   

 

 )١ ٠ (  

  )١٥٧-األعراف(
يبّين هذا المقطع من اآلية مظهرًا من مظاهر الرحمة االلهية وصفة من 

وغرضًا من إرساله بهذه الشريعة السـمحاء (َوَمـا ) ’(صفات النبي 
) و(اإلصر) الشـد الوثيـق ٧٨ -َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج) (الحج

                                                    
)١  وقـد الشـريف النبـوي المولـد بمناسبة ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة ) ٠

 وعمـوم والمثقفـين الجامعات اساتذة من جمع اقامه الذي االحتفال في عنه بالنيابة القيت
١ الجمعة يوم مساء االشرف النجف في الفرات حي في المشرعة حسينية في المؤمنين ٧/ 

١/١ربيع ٩/١/٢ المصادف ٤٣٦ ٢ الجمعة يوم مكتبه في سماحته والقاها ٠١٥ ١/١ع/٤ ٤٣٦   
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لذا توصف عالقة األرحام باآلصرة واسُتْعِمَل المصـطلح فـي الكيميـاء 
فُيقال (اآلصرة األيونية واآلصرة التساهمية) وُيطلق على العهد والميثـاق 

اإلْصر ألنه يشّد صاحبه الى االلتزام به قال تعـالى: (َأَأْقـَرْرُتْم َوَأَخـْذُتْم ب
) ولما كان الشد الوثيق يشـّكل عبئـًا ٨١َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري) (آل عمران

ثقيًال ومشقًة على صاحبه ُاطِلق اإلصر على الِحمِل الشـاق ومـا يحـبس 
يثـّبط النـاس عـن فعـل  الشيء ويمنعه بالقوة، فاإلصر هنا في اآلية مـا

  الخيرات ويمنع من تحصيلهم الثواب.
الل و(األغالل) بمعنى القيود كما هو واضح، والمقصود بها هنا األغـ

 سـعيهم المعنوية والعملية التي يشق عليهم تحملها وااللتزام بها، وتعيق
  لنيل السعادة والفالح.

لنبـي ء بهـا افيكون معنى اآلية ان الهدف من الشريعة االلهية التي جا
هو رفع وإزالة هـذه اآلصـار واألغـالل عـن النـاس ليعيشـوا ) ’(

بّلـين السماحة واليسر في حياتهم  وليكونوا أحرارًا في دنيـاهم غيـر ُمك
رسـال بالقيود التي تعيق حركتهم نحو الكمال والسعادة والفالح ببركة إ

  الى هذه االمة المرحومة .) ’(النبي 
قـات أشكال لهذه األعباء واألغالل والمعّوويمكن ان نفهم عدة      

  ة:بالشريعة االسالمية لرفعها ووضعها عن األم) ’(التي ُبعث النبي 
ألغى من حياتهم التشريعات الشاقة التي كتبت علـى ) ’(أنه  -١

االمم السابقة عقوبة لهم أو أنهم ابتدعوها مـن عنـدهم كاشـتراط قتـل 
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) أو ٥٤-النفس لصحة التوبة (َفُتوُبوْا ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ) (البقرة
لبـدن قطع االعضاء التي تقع في الخطيئة أو قرض موضع النجاسة مـن ا

والثوب أو صوم الوصال ونحو ذلك، هذه التي جمعها قوله تعالى: (َربََّنا 
) او ٢٨٦-َوَال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا ) (البقرة
 ).٢٧د : الرهبنة واالنعزال (َوَرْهَباِنيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم) (الحدي

حررهم من كل القيود واألغالل العقائدية والفكريـة ) ’(أنه  -٢
والنفسية واالجتماعية التي تصيب بصيرته بالغشاوة وتضرب على  عقله 
بالقيود فيعمى عن رؤية الحق وُتكّبل إرادة الناس وتعيق حركة االصالح 

لترقي ألننا بعد ان عرفنا معنى اإلصر واألغالل وأنها ما يمنع الناس عن ا
والكمال فإذا هي تشمل كل ما يعيق هذه الحركة سـواء كانـت قيـودًا 
للفكر أو السلوك أو االعتقاد أو التعامل مع اآلخرين وغير ذلـك، فمـن 
األغالل العقائدية: الشـرك والكفـر واإللحـاد والوثنيـة، ومـن االغـالل 
: الفكرية: الجهل والغفلة والتخلف والخرافة، ومن األغـالل االجتماعيـة

الطبقية والتمييز واالستكبار واالستضـعاف واالسـتعباد والفقـر والظلـم 
والحرمان والموروثات والتقاليد البالية التي تكون حجر عثرة في طريـق 
االصالح ، ومن األغالل النفسـية الحقـد والكراهيـة والغـرور واألنانيـة 
 والتعصب سواء كان ألشخاص أو عشائر أو ِفَرْق أو أحزاب أو قوميات

أو طوائف أو حتى مرجعيات دينية، ألنها هذه كلها وغيرها مما يصّد عن 
الحق ويضع غشاوة على بصيرته ويفسد فطرته ويعيق حركـة التكامـل 
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ويمنع االنسان من اختيار الطريق الصـحيح بحريـة وارادة وموضـوعية، 
وكيف يستطيع من ُكبِّل بواحد أو أكثر من هذه القيود أن يصل الى الحق 

ف عليه فضًال عن التوفيق للعمل به لذا ورد في الدعاء (اللهم أرّني ويتعر
 الحق حقًا وارزقني اتباعه) .

يب إن المراد باآلصار واألغالل: الصعوبات والبالءات التـي ُتصـ -٣
بـّين لهـم ) ’(االنسان، فوضعها عن المسلمين ُيراد منـه أن النبـي 

صيب توالكوارث التي الوسيلة التي تحميهم و تجنُبهم من هذه البالءات 
َمـا الناس عندما ينغمسون في المعاصي ويتمردون على السنن اإللهية (َو

) ٣٠(الشـورى ن َكِثيٍر)َعْعُفو َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَي
يف كللبشرية أنه علمهم ) ’(فمن الرحمة االلهية التي جاء بها النبي 

 آَمَنْت ْرَيٌةَقمعاتهم من هذه البالءات (َفَلْوَال َكاَنْت يخلصون أنفسهم ومجت
ِفـي  ْم َعـَذاَب الِخـْزِيْفَنا َعْنُه َكَشَفَنَفَعَها ِإيَماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَس َلمَّا آَمُنوْا

  .)٩٨اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوَمتَّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن) (يونس
كة إيقاف تمدد األمراض الفتا وقد اعترف الغرب اليوم بعد عجزه عن

كاإليدز وامثاله والصراعات التي تهلك الحـرث والنسـل بـان العـالج 
 لمبـادئالناجح الوحيد هو بالعودة الى اإليمان باهللا والقـيم الروحيـة وا

  االنسانية.
ا ومضافا الى ما تقدم من الوجـوه ومسـتويات الفهـم فأننـ          

  هذه الفقرة القرآنية : نستطيع ان نستخلص عدة دالالت من
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ره من ها تحرأوًال: ان الشريعة االلهية توفر الحرية الحقيقية لإلنسان ألن
فسـه نكل القيود واالغالل التي تكّبله، فهي تخلّـصه أوًال مـن عبوديـة 

الت األمارة بالسوء التي تدعوه الى طاعة الشـهوات واالهـواء واالنفعـا
لـى هذه نتيجة حتمية ال تحتـاج اوهي ال عقل لها فتوقعه في المهالك و

لـك، دليل ألن الواقع المزري للبعيدين عن القانون االلهي شاهد علـى ذ
وتخلّـصه ثانيًا من عبودية غيره من بنـي جنسـه مـن البشـر كالحكـام 
المستبدين والطواغيـت وسـدنة المعابـد وأدعيـاء العنـاوين المقدسـة 

 هم علىم والمصالح لذواتالمتاجرين بالدين من أجل الدنيا وحيازة المغان
حساب الناس، وتحّرره من القلق واألوهام والضيق واالضـطراب وكـل 

  ).٢٨الضغوط (َأَال ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب) (الرعد
ا ّقـة أمـفالحرية بمعناها االنساني النبيل تحققها الشريعة االلهيـة الح

 الخـرة،الم في الـدنيا قبـل االبتعاد عنها فيؤدي الى الشقاء والهالك واال
ة فـي وليست الحرية بمعنى االنفالت والتمرد على السنن اإللهية الحاكم

  الكون واالنسان .
فـي ) ’(ثانيًا : أن هذه الشريعة المباركة دليل على صدق النبـي 

دعواه بأنه ُمرسل من اهللا تبارك وتعالى لهداية البشر وإصـالحهم، ألنـه 
صار وسعى بكل جهده لتخليص الناس منها حارب كل تلك األغالل واآل

فدعا الناس الى توحيد الخالق العظيم ونبذ كل االلهة المصطنعة ووضع 
لهم قوانين العدالة والمساواة بين الناس جميعًا أمـام القـانون وحـارب 
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الطبقية والتمييز ونشر األخالق والفضيلة ونهى عـن الفحشـاء والمنكـر 
  لم والمعرفة بشكل مذهل .والبغي والظلم، وحثَّ على الع

نفوذ ولو كان مدعيًا بغير حق ويبتغي بدعواه الوصول الى السلطة وال
قيـود  وحيازة الدنيا ألستعبَد الناس واستأثَر بخيـراتهم و ألبقـاهم علـى

عل الجهل والغفلة والتخلف ليسيطر عليهم ويتمكن من مقدراتهم كما يف
  كل الطغاة والمستبدين .

لهـا ي تمييز القيادات الحقة في كل المجاالت واووهذا معيار ينفع ف
 )، ألن^القيادات الدينية التي يفترض انها تمثـل نيابـة المعصـومين(
وم يـقيام  القرآن الكريم ومنه هذه اآلية عاُم شامٌل لكل البشر وخالٌد الى

  الساعة وال يمكن تحجيم دوره بفترة نزوله.
 امنـوا للمـؤمنين بـأنهم إذا ثالثًا: ان اآلية فيها وعد وترغيب وتطمين

سيرفع  وأتبعوا تعاليمه واستقاموا على دينه فان اهللا تعالى) ’(بالنبي 
عنهم الكثير من الصعوبات والمكاره والبالءات ، وسيضـع عـنهم هـذه 

  األغالل واالصار، وسيرحمهم.
رابعًا: إن هذه الفقرة من اآلية الكريمة تعّرفنا  على جانب مشرق من 

وثمرات شريعته المباركة إذ لوال كونه رحيمًا شفيقًا ) ’( سيرة النبي 
ودودًا له أخالق عظيمة لما استطاع تأدية هذا الدور المبارك في رحمـة 
العباد، وبهذه المعرفة نزداد حبًا ألن المعرفة تولد الحب، وهل يمكن أن 
يحب االنسان شيئًا يجهله وال يعرف عنه شيئا، والحب يحّرك نحو اتباع 
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  ).’حبوب وهو رسول اهللا(الم
 سـؤوليةخامسًا: إن اآلية والمعرفة التي استخلصناها منها تحّملـُـنا م

في تحقيق أهدافه المذكورة وهي وضع اآلصار ) ’(إعانة رسول اهللا 
مـر واألغالل عن االمة وتحريرها من قيودها من خالل تفعيل فريضة األ

ر زالة  هـذه اآلصـابالمعروف والنهي عن المنكر لمساعدة الناس على إ
ة واألغالل، والشاهد على ذلك أن نفس هذه اآلية تضّمنت دعوة مباشـر

على رسالته الخالدة فيقع اجـرهم علـى ) ’(ليعينوه ) ’(التباعه 
قال تعالى في ذيل هـذه ) ’اهللا تبارك وتعالى وعلى رسوله الكريم(

َعـُه  الَّـِذي ُأْنـِزَل َموا النُّوَرَبُعاتَّاآلية (َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َو
ائر آيات القـرآن ) وهذه اآلية وس١٥٧ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) (األعراف : 

ن الكريم ليست خاصة بأصحابه الذين كانوا معه، بل تشمل كل المـؤمني
ازرة الى نهاية الدنيا، وهم جميعا مطالبون بهذه النصرة والمـؤ) ’(به 

ه وتختم اآلية بقول حازم وهو أن هؤالء الـذين يجمعـون هـذ واإلعانة،
 األوصاف هم المفلحون ال غيرهم ألنها ظاهرة فـي الحصـر. أعاننـا اهللا

  تعالى وجميع المؤمنين على أن نكون بهذه الصفات بلطفه وكرمه.
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)١ ١ ( 

فـي سـامراء إحيـاًء ) ‘(إنتهت مراسيم زيارة اإلمامين العسكريين 
بمشـاركة عشـرات ) ×(لذكرى استشهاد اإلمام الحسـن العسـكري 

، وال ينبغـي لهـذا )’(اآلالف من المؤمنين الموالين ألهل بيت النبي 
الحدث أن يمّر دون اإلشادة بالجهود االستثنائية والتضحيات النفيسة التي 

ها القوات المسلحة والمتطوعون األبطال الغيارى في تأمين الطريـق قدمت
وجوانبه ومدينة سامراء ومحيطها، وكـذا جهـود المسـؤولين المعنيـين 
بإدارة الروضة العسكرية وكل المساهمين في تهيئـة الخـدمات والنقـل 
وسائر احتياجات الّزوار، وقـد كـان الجميـع متواجـدين فـي الميـدان 

المناسبة بهذا  بالنهار، على مدى عدة ايام حتى خرجتويواصلون الليل 
                                                    

)١  هـذه بـبعض ظلـه) (دام اليعقـوبي محمـد الشـيخ الديني المرجع سماحة تحدث ) ١
 ١ع/٩ يوم سامراء من العودة طريق في سماحته زاروا الذين الزوار من جمع مع الكلمات

/ ١ ٤ ١/١/٢ المصادف ٣٦  اإلداريين المسؤولين بعض مع هاتفية مكالمة وفي ٠١٥
 للزيارة. االستعدادات خاللها من تفقد سامراء في والعسكريين
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  الشكل بلطف اهللا تبارك وتعالى.
يـام لكننا في يوم تتويج اإلمام المهدي (عجل اهللا فرجـه) بنـور الق 

وسـرور كـّل المظلـومين ) ×(باإلمامة بعد استشهاد أبيـه العسـكري 
ّوج أن نتـوالمستضعفين وطالبي العدالة والتواقين للكمال والسمّو يجب 

ار المشاركين في هذه الزيارة بتاج الفخـر والشـجاعة والفـداء واالنتصـ
ِس (َوِفــي َذِلــَك َفْلَيَتَنــاَف) ’(والـوالء الصــادق ألهــل بيــت النبـي 

  .٢٦اْلُمَتَناِفُسوَن)(المطففين
ن ألنهم تحملوا الصعوبات وتحّدوا اإلرهاب المتوحش الذي يرتعد م

حيطهـا وقطعوا طريقا مليئًة باأللغام ويمجرد ذكر اسمه أعتى الطواغيت، 
وضـة القتل والتدمير، وأبى كثير مـنهم إال أن يقطعـوا المسـافة بـين الر

الكاظمّية المطّهـرة الـى الروضـة العسـكرّية المطّهـرة (وهـي حـوالي 
مال كيلومترًا) مشيًا على األقدام وهم معّرضون طول الطريق (من ش١٢٥

ب تخومها) الستهداف القتلة عن قـربغداد وحزامها الى جنوب سامراء و
 اروخيةبالعمليات االنتحارية واألسلحة الرشاشة أو عن بعد بالقذائف الص

  .واألسلحة المتوسطة والمتابعون لألحداث يعلمون معنى هذا الكالم
فبينما يتحّصن المقـاتلون األشـّداء مـن جيـوش العـالم بالخنـادق 

لى االرض تفاديًا للنيران وهم والسواتر واآلليات المدّرعة او االنبطاح ع
ثابتون في أماكنهم أو يتقدمون أمتارًا قليلًة، زحف المؤمنـون الموالـون 
رجاًال ونساًء وأطفاًال مرفوعي الرؤوس منتصبي القامات يسيرون بسكينٍة 
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ووقار مائة وخمسة وعشرين كيلومترا وترفرف بأيـديهم أعـالم النصـر 
لموّدة، وقد يـرى احـدهم إطالقـات والثبات واإلقدام ورايات الوالء وا

فـي  النار تصيب من يسير الى جانبه فُيستشهد أو ُيصاب ويمضـي هـو
  م.طريقه الى األما

لبيت لقد رفع هؤالء األبطال رؤوس العراقيين وجميع الموالين ألهل ا
) في أنحاء العالم عاليـًة وعّلمـوا شـعوب العـالم دروس الصـبر ^(

بـادئ على النفس قبل األعداء لتثبيـت الموالمصابرة والجهاد واالنتصار 
انيـة اإلنسانية العليا ورجم شياطين اإلرهـاب والتكفيـر والتجهيـل واألن

  الناس وكرامتهم. واستعباد الشعوب ومصادرة حريات
وندعو الشعب العراقي الـذي سـّطر هـذه المالحـم أن ال يسـمح  

ة لألجنبي وعمالئه أيًا كان ممن وجد شبرًا على هـذه االرض المباركـ
وشارك بشـكل أو بـآخر فـي مواجهـة اإلرهـاب العـاتي أن يصـادر 

ذاك وانتصاراتهم وينسبها الى نفسه، وليحتقر كل اّدعاءات ومزاعم هـذا 
اب وقضى عليه وهو الذي حمى مـدن العـراق بأنه هو الذي صّد االره

ذين وأهلها من السقوط بأيدي اإلرهابيين، وإن كّنا نقّدر جهـود كـل الـ
 وْا النَّاَسْبَخُسمّدوا يد العون الى العراقيين في هذه المحنة الكبيرة (َوَال َت

 يجوز )، لكن هذه المساهمة مهما كان حجمها ال٨٥َأْشَياءُهْم) (األعراف
 حّق العراقيين وزهو انتصاراتهم وزخم تضحياتهم وجهـودهمأن تصادر 

  .الجّبارة



٩٢٤٣ 
 

ّمتهم هفليحذر العراقيون األبطال من هذه االدعاءات ألنها تقّلـل من 
هـم  وثقتهم بالنفس وُتشعرهم باإلحباط وتجعلهم ُاجراء للغير مع أنهـم

  . الذين يعيشون المعاناة ويقدمون التضحيات
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)١ ٢ ( 

  )٦١(هود 
لّلَه َما َلُكـم ْعُبُدوْا اْوِم اقال تعالى (َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحًا َقاَل َيا َق

َتْغِفُروُه ُثـمََّفْم ِفيَهـا َمَرُكمِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن األرض َواْسَتْع  اسـْ
  )٦١ُتوُبوْا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َقِريٌب مُِّجيٌب ) (هود

دور هذه الفقرة من اآلية تبّين واحدة من قواعـد الرؤيـة القرآنيـة لـ
كه االنسان في الحياة وعالقته بما حوله، فتكون أساسـا ومنطلقـا لسـلو

  وبرنامجه في الحياة.  
معروف في معناها انها طلب الفعـل (استعمر) على صيغة استفعل وال

كقولك (استخرج) أي طلب اإلخراج، ويمكن ان يكون لها عـّدة معـاٍن 
اخرى، فتأتي بمعنى الفعل الثالثي المجرد نحو (استقرَّ) أي قـّر، وغيـر 
ذلك. فيكون معنى اآلية أن اهللا تعالى خلقكم مـن األرض واسـتعمركم 

مر إصالحها واالنتفاع بها، أو فيها أي طلب منكم اعمارها وفّوض اليكم أ
أنه تعالى عّمركم فيها أي جعل لكـم أعمـارًا مديـدة فيهـا ألن إعمـار 

                                                    
)١  / ٣ الجمعة يوم الشريف مكتبه في ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة القاها كلمة )٢

١ / االول ربيع ٢ المصادف ٤٣٦ ٦/١ ٢/٢ ٠١٤ .  
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األرض يحتاج الى عمر مديد، ولو كانت األعمار قصـارًا لمـا اسـتطعنا 
اعطـاكم  إنجاز شيء، ويمكن أن يكون (استعمركم) بمعنى أنـه تعـالى

  جعلكم بوضع تقدرون فيه على اإلعمار.و قدرات
وهي تعني جعل الشـيء واسـتعماله علـى  لعمارة نقيض الخراب،وا

النحو الذي ينتفع به ويحقق الغرض منه، وهي لكل شيء بما يناسبه من 
((فالعمارة تحويل األرض الى حـال تصـلح بهـا أن ُينتفـع مـن  ذلك،

فوائدها المترّقبة منها كعمارة الّدار للُسكنى والمسـجد للعبـادة والـزرع 
الجتناء فاكهتها والتنزه فيها، واإلسـتعمار هـو طلـب  للحرث والحديقة

العمارة بان يطلب من اإلنسان أن يجعل األرض عامرة تصلح ألن ينتفـع 
١بما يطلب من فوائدها) ( ٣ .(  

والن الغرض من وجودنا على هذه االرض إعمارها فان وظيفة كـل 
فرد هو اعمار واصالح ما يقع في دائرة مسؤوليته، فـرّب االسـرة يعمـر 
اسرته ومدير المدرسة يعمر طالبه، والقائد يعمر اتباعه ومريديه وهكـذا 

مـن الوظـائف المهمـة ) ×(جعل امير المـؤمنين  لذاالقائد السياسي، 
في عهده الذي كتبه لمالـك األشـتر ) ×(ة األرض، قال للحاكم عمار

لمّـا وّاله مصر: (وليكن نظرك في عمارة األرض أبلغ مـن نظـرك فـي 
استجالب الخراج، ألن ذلك ال يدرك اّال بالعمارة، ومن طلـب الخـراج 

                                                    
)١ ١ الميزان:  )٣ ٢/٢ ٩ ٨  
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بغير عمارٍة أخرب البالد وأهلك العباد، ولم يستقْم أمُره اّال قليًال)، وقال 
ُقلن عليك شيٌء خّففت بـه المؤونـة عـنهم فإنـه ذخـر (وال يث): ×(

١(يعودون به عليك في عمارة بالدك وتزيين واليتك) ٤ (.  
  اآلية: في  امورعدة  مالحظةويمكن  
 ه خلقهمإن اهللا تعالى يذكِّر عباده بنعمه العظيمة عليهم وذلك ألن -١

 انه خلق االنسـانوأ -)×(كخلقه آلدم –مباشرة األرض  هذه من نفس
 من نفس عناصر األرض ومكوناتها وغذائها ومع ذلك فانه أعطاهم هـذا

لهم علـى مخلوقاتـه ومّكـنهم مـن هـذه األرض  التكريم العظيم وفضـّ
لفون ليعمروها واستخلفهم عليها كجنس بشري أو كأفراد باعتبار أنهم يخ

 .واالعمار من سبقهم في التمّلك واالستيالء

للذين تركوا وردع زجٌر وتوبيٌخ وبيان لحقيقة اعتقادية وفي اآلية  -٢
عبادة اهللا تعالى وأطاعوا أهواءهم وزّين لهم الشياطين عبادة آلهة وهمية 
من دون اهللا تعالى، فيلفت نظرهم الى أن فعلهـم مثيـٌر للسـخرية حـين 
 مّكنهم اهللا تعالى مـن األرض واسـتعمرهم فيهـا واآليـة تفيـد الحصـر

كم وهيـأكم ألن تنتفعـوا بهـذه أي أنه تعالى وحده الذي أنشـاءبـ(هو)
األرض بما ينفعكم في حياتكم وتحتاجون اليه وال تحتاجون الى غيـره 

ممـا صـنعت تعالى، لكن المؤسف أن هؤالء البشر يتسافلون ويجعلون 

                                                    
)١ ٢ الخطبة البالغة: نهج )٤ ٩ ١  
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آلهة يعبدونها، ويعتبرونها اربابا تّدبر شؤونهم من الرزق والحيـاة  ايديهم
ان اهللا تعـالى هـو الخـالق  قيقة باعتبار انهم ال يناقشون ح والضر والنفع

) ٢٥لقمـان ) ( اللَّـُه َلَيُقوُلنَّ َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق مَّْن َسَأْلَتُهم َوَلِئن(
فّوض تدبير شؤون الكون الى اولئك االرباب لكنهم يعتقدون انه سبحانه 

فاآلية تدعوهم الى ان يثوبوا لرشدهم الن تلك االربـاب لـو  ن،يالوهمي
ت مدبرة لشؤونكم لكان لها دور في تهيئـة مسـتلزمات الحيـاة فـي كان

االرض والسماء والهواء والشمس وكل شيء، وانتم تعترفون بانها ال يد 
لذا جاء بعـد هـذه الفقـرة مـن اآليـة مباشـرة األمـر لها في ذلك كله 

 باالستغفار والتوبة من هذه االوهام والخياالت الفاسدة.

 إعمـار األرض الـى االنسـان وهّيـأ لـه إن اهللا تعالى فّوض أمر -٣
 الوسائل والظروف التي تعينه على ذلك وطلب أن يفّكر ويبحث ويسعى

وينتج، وبدون ذلك ال يحصـل إعمـار وال يسـتفيد مـن منـابع الرفـاه 
ة والسعادة الموجودة في هذه األرض ويكون من الخاسرين، فال اتكاليـ

يؤتي و تعالى يبارك فيه وال تقاعس وال كسل وإنما البد من العمل واهللا
 ثماره بلطفه.

١(بما أن اإلنسان مأمور بان يتخّلق بأخالق اهللا تعالى -٤ ٥ كمـا فـي  )
) ٦٠الحديث الشريف وفي اآلية الكريمة (َوِلّلِه اْلَمَثُل اَألْعَلـَى) (النحـل

                                                    
)١ ٦ ج :األنوار بحار  .اهللا بأخالق تخلَّقوا السالم) (عليه الصادق االمام عن ورد )٥  ب ،١

١ ص ،٤٢ ٢ ٩ 
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ونحن مأمورون بأن ُنقيم الدين والسنن اإللهية وهـذا يوجـب علينـا أن 
كل فرد أو مؤسسة أو مجتمـع ونهيـئ األسـباب نعطي الفرصة الكاملة ل

واإلمكانيات لكي يعّمروا األرض بالحياة وينتفعوا من الخيرات المتاحـة 
لهم على كلِّ األصعدة سواء علـى الصـعيد العلمـي او اإلقتصـادي او 
السياسي أو الديني أو اإلجتماعي وغير ذلك، بالتصويت لهم اذا توقفت 

ضع الرجل المناسب في المكان المناسـب المسالة على االنتخاب، او بو
ألي مشروع مثمـٍر او فكـرة  بالتعيين او بتقديم الدعم المادي والمعنوي

 مفيدة او مؤسسة نافعة ونحو ذلك.

خير، إن اإلستعمار مصطلح قرآني مثمر وإيجابي وُيغني الحياة بال -٥
تـل لكن الدول المستكبرة اختطفته وحّولته الى معنى معاكس يتضمن الق

لتدمير والخـراب واالسـتحواذ علـى ثـروات الشـعوب وتجـويعهم وا
تـي واالستيالء على زمام االمور في بلدانهم، ككثير من المصـطلحات ال

التي تعني االنعتـاق مـن اغـالل االهـواء والشـهوات  شوهوها كالحرية
الت والتعّصب والعبودية الخالصة هللا تعالى فأصبحت تعني عندهم االنفـ

الد تعني رعاية مصـالح الـب أو السياسة التي خالقيةمن كل الضوابط اال
يا () بها كما ورد في الزيارة ^صف أئمتنا (والعباد وصالح امورهم ون

 ية.إلنسانساسة العباد) وهكذا، لكنهم وّظفوها لمآربهم الخبيثة المعادية ل

والبد من اإللتفات الى الجوانب المعنوية لإلعمار ألن اهللا تعـالى  -٦
أنشأ لنا هذه األبدان لتكون وسيلة لتكامل النفس والعقل وسمو الـّروح، 
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فالبدن هو أرض النفس الذي أنشأه اهللا تعالى إلعمارها بطاعة اهللا تعالى 
اهللا  وعلى هذا فان إعمار األرض البد أن يكون مقترنا بنية التقـرب الـى

تعالى ألن اإلعمار الحقيقي هو ملئ القلب بحب اهللا تعالى وذكره وتحلية 
النفس بالفضائل وتهذيبها من الرذائل واألغالل واآلصار، فاألمر باإلعمار 
إنما ُيراد منه تهيئة أسباب  الطاعة والتمكين منها. أذ كّلما كانت األسباب 

عليها أكثر فعوالم اإلنسان  المساعدة على الطاعة متوفرة كان إقبال النفس
  ٠مترابطة، كما قيل في المثل المشهور: (العقل السليم في الجسم السليم)

وكما ان االرض مستودع لكثير من الخيرات وعلى  االنسـان ان  -٧
ا يستصلحها ويستعمرها ليستخرجها، فكذلك طاقات االنسان ال حدود له

) ×امير المؤمنين ( لو احسن تفجيرها، وتشهد وقائع كثيرة بذلك كقلع
لباب خيبر التي عجز اربعون شخصا عن حملها. وخذ مثـاال قريبـا مـن 

 ٥٠٠) حين يقطعون مسافة اكثـر مـن ^مسيرة الموالين ألهل البيت (
ون كيلومترا مشيا في ظروف جوية قاسية وتهديدات ارهابية جدّية من د

ووالؤهـم للنبـي ) ×(اصطحاب طعام او فـراش، فحـّبهم للحسـين 
، واله فّجر طاقات يجدونها مستحيلة التحقق في غير هذا الحافز) ’(

الـى ) ‘(كيلومترا من االمامين الكـاظمين  ٢٠٠٠وكسير بعض االخوة 
في ارض مجهولة لهم وظروف جوية صـعبة ) ×(مشهد االمام الرضا 

 ويمّرون بمناطق فيها وحوش مفترسة.    

بوجودهـا علينـا، إن اهللا تعالى خلقنا من األرض، فاألرض سابقة  -٨
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وقد سّخرها اهللا تبارك وتعالى لنفعنا (ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي األرض 
) فِنعُم اهللا تعالى سابقٌة على وجودنا وهو جّلـت آآلؤه ٢٩َجِميعًا) (البقرة

المبتدئ بالفضل وبالنعم، والدرس الذي نسـتفيده هـو أن نبـادر نحـن 
 هم تقديم شيء من الخير.بالعطاء لألخرين قبل أن نتوقع من

به،  ما دام معنى اعمار االرض يتحقق بجعلها على نحو مثمر ينتفع -٩
 كما تقدم في التعريف فإذن هو يشمل كل نواحي الحياة لكـٍل بحسـبه،
 فهناك اإلعمار السياسي واإلقتصادي واإلجتمـاعي والزراعـي والعلمـي

اإلعمـار  وغير ذلك، ألنها كلها تساهم في تحقيق هـذا المعنـى فكـأن
 لإلصالح أو هو نتيجته. مرادٌف

 

م لذلك فان شريعة االسالم وهي خاتمة الشرائع االلهيـة واكملهـا لـ
ل كـتكتف باإلعمار واالصالح الديني وانما عّمت بقوانينها واحكامهـا 

وارث ) ×(سـين شؤون الحياة وقضايا الناس، وقـد عبَّـر االمـام الح
شار أو عن هذا المشروع اإلعماري الشامل االنبياء وحامل رساالتهم كلها

  .اته الشريفة الى كل هذه المجاالتفي كلم
وإنِّـي لـم أخـرج )( ×(ففي مجال االعمار واالصالح الديني قال 

أِشرًا وال َبِطرًا ، وال ُمفِسدًا وال َظاِلمًا ، وإنَّما خرجُت لطلب اإلصالح في 
أريُد أْن آُمَر بالمعروِف وأْنَهى عِن المنكر ، وأسيُر ) .  ’ة َجدِّي ( أمَّ
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١( )‘ِبسيَرِة َجدِّي ، وأبي علي بن أبي َطاِلب  ٦ .(  
(وأنا أدعوكم إلى كتاب اهللا ) ×(قال وفي مجال االعمار القانوني  

وسّنة نبّيه، فإّن السنة قد ُاميتت والبدعة قد ُاحييت، وإن تسـمعوا قـولي 
١(وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشـاد) ٧ أي ان هـؤالء الطغـاة عّطلـوا  .)

يدعوهم الى العودة الى العمـل ) ×(العمل بالدستور والقانون فاالمام 
  . -وهي السنة الشريفة–والقوانين المبّينة له  -وهو القرآن–بالدستور 

وفي مجال االعمار السياسي وبيان صفات المستحقين لإلمامة والقيادة 
(فلعمري ما االمـام اال العامـل بالكتـاب، ) ×(والية امور األمة قال و

١( واآلخذ بالقسط، والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات هللا) ٨ .(  
ســبب الخــراب والفســاد االقتصــادي واالجتمــاعي ) ×(واعتبـر 

واالخالقي والديني وضياع الحقوق والعدالة يرجع الى والية القادة غيـر 
بعد ان حّمله كل افراد االمة مسؤولية ) ×(لناس قال الشرعيين ألمور ا

كـًا لعهـد اهللا، ار(َمن رأى ُسلطانًا جاِئرًا ُمستحًال لحـرم اهللا، أو تالتغيير: 
في عباِد اهللا باإلثِم والعدواِن،  َلِمَعَ، َف)’وُمخاِلفًا لسّنِة رسوِل اهللا(

) قال ثم لم ُيغّيْر عليِه بقوٍل وال فعٍل، كان َحّقًا على اهللا أن ُيدِخله َمدخَله
وقد َعلمُتم أنَّ هؤالء َلِزموا طاعَة الشيطاِن وَتوَلوا عن ( في تحليله ) ×(

                                                    
)١ ٣ ص )ع( الحسين اإلمام كلمات موسوعة ) ٦ ٥٤. 

)١ ٣ ص )ع( الحسين اإلمام كلمات موسوعة ) ٧ ٨٣. 

)١ ٣ ص )ع( الحسين اإلمام كلمات موسوعة ) ٨ ٧٩. 
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طاعِة الرحمِن، وأظهُروا الفسـاَد وعطّلـوا الحـدوَد واسـتأَثروا بـالفيء، 
أَحّلوا حراَم اللَِّه وَحرَّموا حالَلُه، وأنا أحقُّ من غيري بهذا األمر لقرابتي و

١()’(من رسول اهللا  ٩ (.  
وفي رواية اخرى (وأنا أولى من قام بنصرة دين اهللا وإعـزاز شـرعه 

٢(والجهاد في سبيله، لتكون كلمة اهللا هي العليا)  ٠ (.  
رجـه اهللا تعالى فوهذا بعينه هو مشروع االمام المهدي المنتظر(عجل 

ة الدول الشريف) وقد ادخره اهللا تعالى إلقامة الحق والعدل وارساء قواعد
 ي دعاءالكريمة العامرة بالخيرات والبركات والعزة والكرامة، كما ورد ف

َلـة ْيَك فـي َدْو ِاَلاالفتتاح لليالي شهر رمضان المبارك (َالّلـُهمَّ ِإّنا َنْرَغُب
 الح فـيولة كريمة اال اذا سادها االعمار واالصـوال تكون الد ، )َكريَمة

  جميع المجاالت.
ن الموسم الحسيني لشهري محرم وصفر البد اننهي اقول:  ونحن     

مـا كنقف ونراجع ونحلل مقدار استفادتنا من اقامة الشـعائر الحسـينية، 
) في كل طاعة، كالصـالة حينمـا جعـل ^امرنا االئمة المعصومون (

لفحشـاء مقياسا لقبولها واالنتفاع بها وهو مقدار نهيها عن ا) ×(االمام 
  والمنكر .

فدرجة استفادتنا من النهضة الحسينية المباركة يحددها مقدار نجاحنا 
                                                    

)١ ٤ ص )ع( الحسين اإلمام كلمات موسوعة ) ٩ ٥٧. 

)٢ ٤ ص )ع( الحسين اإلمام كلمات موسوعة ) ٠ ٠٨.  
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في انجاز الرسالة الحسينية المباركة وتحقيق االعمار في نواحي الحيـاة 
  االنسانية الكريمة.

رك مهيد للظهور المبـاار التبوهي نفس الدرجة التي نستحقها في اخت
سنا الن الرسالة واحدة والغرض واحد، فلنراجع انف) ×(المهدي  لإلمام

يات ببعض الشـكل ونّقيم افعالنا بدقة وال نكون من الغافلين المخدوعين
عائر شـحيينا والعناوين المزّوقة والطقوس المتخّلفة لنقنع انفسنا باننا قد ا

واهدافه ) ×(االمام الحسين وهي ال تزيد اال بعدا عن ) ×(الحسين 
وتسطي عقولهم وهـو مخـالف   المباركة ألنها تساهم في تجهيل الناس

ته كما ورد في زيارته المخصوصة انه (بذل مهج) ×(لما اراده االمام 
 واهللا المستعان .فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضاللة) 
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٤٣٩   

  


)٢ ١ ( 

                                                                    ٢٥ 

اء مُّْؤِمَنـ ُمـوُهْم َأن ْم َتْعَلاٌت لَّـقال تعالى (َوَلْوال ِرَجاٌل مُّْؤِمُنوَن َوِنسـَ
اُء ُه ِفي َرْحَمِتِه َمِخَل اللَِّلُيْد ُتِصيَبُكم مِّْنُهم مََّعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلٍمَتَطُؤوُهْم َف ن َيشـَ

  )٢٥ -الفتح (َأِليمًا)  َذابًاَلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َع
اآلية من سورة الفتح التي سّجلت الفتح المبين الذي مّن اهللا تعالى به 

 وعلى المسلمين بصلح الحديبية الذي انقلبـت) ’(يه الكريم على نب
موازين القوى ومعادلة الصراع بين المؤمنين والمشركين حيث  من يومه

كسر اهللا تعالى شوكة المشركين بقيادة قريش وشتت شملهم واصـبحوا 
ُيغزون في عقر دارهم وكانوا قبل عام من ذلك يحشدون عشرة االف من 

) ’(المدينة وأهلها، فصاروا يطلبون من النبي  االحزاب و يحاصرون
الصُّلح والرجوع عن مكة ذلك العام، مما مهد الطريق النتشـار االسـالم 

                                                    
)٢  الجمعـة يـوم ظله) (دام اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة القاها كلمة ) ١

١- صفر-٢٦ ١ الموافق ٤٣٦ ١- ٩ ٢- ٢  .الفضائية النعيم قناة من وعرضت ٠١٤
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في جزيرة العرب وفتح مكة، وكل ذلك تحقق بدون قتال، قـال تعـالى 
ْعـِد َأْن (َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُهْم َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهم ِبَبْطِن َمكَّـَة ِمـن َب

يرًا) (الفـتح )، ودع عنـك ٢٤-َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم َوَكاَن اللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبصـِ
الذين لم يفهموا هـذا الفـتح المبـين ) ’(ذكر بعض اصحاب النبي 
وشككوا في مصداقيته كما ورد فـي ) ’(فاعترضوا على رسول اهللا 

  كتب العامة.
غير مذكور ولكنه يعـرف مـن  وجواب (لوال) في اآلية محل البحث

يكم لى أيدهذه اآلية السابقة عليها، أي لوال وجود هؤالء لما كّف اهللا تعا
فـي  وأيديهم عن القتال الذي كان سينتهي حتمًا بانتصار المسلمين كما

وَن ُدَباَر ُثمَّ َلا َيِجُوا اْلَأْدَولََّلاآلية السابقة عليهما (َوَلْو َقاَتَلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا 
  ).٢٢-َوِلّيًا َوَلا َنِصيرًا) (الفتح

فيكون معنى اآلية انه لوال وجود رجال مؤمنين ونسـاء مؤمنـات مـا 
زالوا يقيمون بين المشركين يخفون اسالمهم تقية واستضعافًا او لمصالح 

على المشـركين وانـتم ال تعرفـونهم، ) ’(معينة لكونهم عيونًا للنبي 
ينكم وبين قريش وقد اقتحمتم علـيهم ديـارهم ألوقع اهللا تعالى القتال ب

والنصُر لكم، لكن اهللا تعالى كّف أيديكم وأيديهم عن القتال، حمايًة لكم 
وألولئك المؤمنين، ألنكم بسبب جهلكم بهم فيخشى عليكم من إصابتهم 
بقتل أو جرح فتصيبكم بسبب ذلك (معّرة) أي ضرر وعار في الـدنيا أو 

عيّرون المسلمين ويقولون أن هؤالء مجرمـون اآلخرة، ألن المشركين سي
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قساة لم يرحموا حتى جماعتهم المؤمنين، وسـيقولون أيضـًا أن النبـي 
  لم يراعي حرمة بيت اهللا اآلمن فقاتل على أرض الحرم.) ’(

شركين ولو تزَّيل هؤالء المؤمنون أي انفصلوا وتباينوا عن مجتمع الم
ون دوا) مـن (َلَعـذَّْبَنا الَّـِذيَن َكَفـُرلوقع العقاب على الكافرين خاصـة 

  افرين.محذور، كما ان الفريقين متزايلون يوم القيامة فيحل العذاب بالك
والغرض االخر الذي لوحظ في تجنب القتال وكّف االيدي عنه هـو 

اُء}ا اي إلعطـاء   ٢٥ لفتح :قوله تعالى {ِلُيْدِخَل اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيشـَ
وقت والفرصة حتى يخرج المؤمنون من وسط قريش ويأووا مزيد من ال

الرحيم، او حتى يهتدي من يشـاء اهللا مـن ) ’(الى كهف رسول اهللا 
فلـو  هؤالء المشركين والمعاندين، وهؤالء ال تعرفون عنهم شيئا اكيـدا،

تزيل هؤالء اي تحقـق الغـرض بهدايـة مـن ُيريـد اهللا تعـالى هدايتـه 
ق ذبنا الذي كفروا فالكّف عن القتـال يحقـوانفصالهم عن المشركين لع

  مصلحتين:
ودفع المّعرة عـن  عروفيندفع الخطر عن المؤمنين غير الم    -١    

  .المسلمين
  لمزيد من االعداء لأليمان .ااعطاء الفرصة لهداية    -٢    

وهذه الرحمة ال تختص بالقوم الموجودين فـي ذلـك الزمـان، بـل 
) فـي عـدة ^ورد عـن أهـل البيـت (يشمل من سيأتون الحقا كما 
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٢(روايات ٢ ما بال أمير ): ×(، وفي إحداها قال الراوي لإلمام الصادق )
(أليٍة فـي كتـاب اهللا ) ×(لم يقاتل فالنًا وفالنا؟ قال ) ×(المؤمنين 

) ٢٥-عز وجل (َلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذابًا َأِليمـًا) (الفـتح
(ودائع مؤمنون فـي أصـالب ) ×(: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال قال

لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائـع اهللا ) ×(قوم كافرين، وكذلك القائم 
عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء اهللا عز وجل فقتلهم 

()٢ ٣ (.  
ذلك ، ل)×(وهذه سنة الهية ثّبتها القرآن الكريم في قصة النبي نوح 

 لم يستنزل العذاب على قومه إال بعد أن حصل عنده اليأس) ×(فأنه 
 ى اْلَأْرِض َعَلمن والدة شخص مؤمن، قال تعالى (َوَقاَل ُنوٌح رَّبِّ َلا َتَذْر

اِجرًا ا َيِلُدوا ِإلَّـا َفـاَدَك َوَلوا ِعَبِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّارًا، ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّ
ولكن العذاب لم ينزل إال عندما أخبره اهللا تعـالى  )٢٧-٢٦َكفَّارا) (نوح 

الى بنزول العذاب، قال تعـ) ×(بهذه الحقيقة وعندئٍذ أيقن النبي نوح 
َما  َفَال َتْبَتِئْس ِبن َقْد آَمَن َم(َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلن ُيْؤِمَن ِمن َقْوِمَك ِإالَّ

يَن َظَلُموْا اِطْبِني ِفي الَِّذا َوَال ُتَخْحِيَنِبَأْعُيِنَنا َوَو َكاُنوْا َيْفَعُلوَن، َواْصَنِع اْلُفْلَك
  ).٣٧-٣٦ِإنَُّهم مُّْغَرُقوَن) (هود 

واآلن بعد أن فهمنا أكثر من وجه لتفسير اآلية نستطيع استنباط عـدة 
                                                    

)٢ ٩/٧ البرهان: تفسير في ذكرها ) ٢ ١. 
)٢ ٦ : الصدوق للشيخ النعمة وتمام الدين كمال عن ) ٣ ٤١. 
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  دروس من اآلية:
ن الغرض الذي يجب أن يكون ماثًال دائمًا أمام كل القـادة ا  -١    

في السلم وفي الحرب وفي كل عمل هو إدخال النـاس فـي  والعاملين
لخلق الغرض من ا ) ألنالرحمة اإللهية (ِلُيْدِخَل اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمن َيَشاُء

 ) فالرحمـة١١٩-هـودرحمتهم (ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلـَذِلَك َخَلَقُهـْم ) (
ن يلها المـؤمنيالُمشار اليها في اآلية يمكن أن يكـون المقصـود بتحصـ

 المستضعفين المتخفين بإيمانهم، أو المؤمنين الموجودين فـي أصـالب
يمان، المشركين ولو بعد عدة أجيال، أو لنفس المشركين بأن ُيوفقوا لإل
خص وقوله تعالى (من يشاء) ليس اعتباطيًا وإنما مبني على أهليـة الشـ

ء في ضع االشياوقابليته وحسن اختياره، ألن اهللا تعالى حكيم والحكيم ي
  مواضعها.

فليست الحرب في االسالم لتوسيع النفـوذ وبسـط السـلطة وجنـي 
 ة فإذاالمزيد من المكاسب والمغانم وإنما لشمول الناس بالنفحات االلهي

تحقق ذلك بالسلم والكّف عن القتـال فقـد تحقـق الغـرض وال معنـى 
  للحرب، فليفهم المعترضون على تشريع االسالم للقتال.

على الظلم ) ×(إن اآلية تعطينا تفسيرًا لصبر أمير المؤمنين   -٢    
وعجـز ) ’(بعد وفاة النبـي ) ÷(الذي لحق به وبالصديقة الزهراء 

لذا بادروا الى إنكار أصل الموضوع مع ) ×(الكثيرون عن فهم موقفه 
كان يعلم بما عّلمـه ) ×(تسليم المصادر بوقوعه، لكن أمير المؤمنين 
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أن في أصالب هؤالء من يكونون موالين عاجًال أو آجـًال  اهللا تعالى من
  ولو قتلهم فأنه سيقطع نسلهم ويحرم اولئك من الكمال.

وتعّرفنا أيضًا على سّر من أسرار طول غيبـة االمـام المهـدي  -٣    
وهو استفراغ الوّسع في إخراج المؤمنين من أصـالب الكـافرين ) ×(

بث ل) ×(البشر كما ان النبي نوح  والمنافقين وتوفر فرصة الهداية لكل
) للوصـول ١٤-كبوتطويًال في قومه (َأْلَف َسَنٍة ِإلَّا َخْمِسيَن َعامًا) (العن
وان ضـاقت  -) ×(الى هذه النتيجة فال نستغرب من طول غيبة االمام 

ن إلقامة دولة العدل االلهي، واذا كـا إلنه ُمّدخر -صدور المؤمنين بذلك
فـيظن  د بالعلم اللدّني يعجز عن معرفة هذا الوقتالنبي المعصوم المزّو

ب انهم ال يلدون اال فاجرًا كفار فكيف يعرفه الجهلة، وفـي هـذا جـوا
  للمشككين والمتسائلين.

ان اهللا تعالى يدفع بالمؤمنين عن غيرهم (َوَلْوال ِرَجاٌل مُّْؤِمُنوَن    -٤    
(إن اهللا ): ×(عن االمام الصـادق  َوِنَساء مُّْؤِمَناٌت.... َلَعذَّْبَنا) وفي رواية

يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن ال يصلي من شـيعتنا ، ولـو اجتمعـوا 
على ترك الصالة لهلكوا. وإن اهللا ليدفع بمن يزكي من شـيعتنا عمـن ال 
يزكي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكـوا. وإن اهللا ليـدفع 

اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا بمن يحج من شيعتنا عمن ال يحج، ولو 
َدِت  وهو قول اهللا عز وجل: (َوَلْو ال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبـَبْعٍض َلَفسـَ
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٢(اْلَأْرُض َولِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلعاَلِميَن) ٤ (.  
وقد قلت في الخطاب الفاطمي في نيسـان مـن العـام الماضـي ان 

قانون الجعفري ومعارضـة الـبعض اآلخـر تخاذل الكثيرين عن نصرة ال
صـرة نحتى أجهضوه كانت سببًا في التقدير اإللهي لنزول بالء عام لوال 

البة البعض للقانون وحماسهم للدفاع عن إقراره وتثقيف األمة على المط
به، وبعد شهرين من ذلك نزلت بالءات لم نكن نعهدها من سقوط عـدة 

ايا وتدمير المدن وأخذ النساء سب محافظات بيد داعش وتهجير الماليين
ووقوع مذابح باآلالف جملة واحدة وكادت تسقط بعض المدن المقدسة 

يـدًا رأوا جلوال أن اهللا تعالى رفع جزءًا من البالء ببركة تلك النصرة، فأق
  ثية.الكار السنن اإللهية وتأثيرها في الحياة لئال تتكرر االخطاء والخطايا

النهم قـّرروا فـي حينهـا تشـكيل لجنـة  وال زالت الفرصة موجودة
ا جـاز هـذعلمائية للنظر في القانون وآلية اقراره وقد مّرت مدة كافية إلن

  االمر واهللا المستعان.
ان الكف عن القتال كان رعايـة لجمـع مـن المـؤمنين أن   -٥     

يصيبهم ضرر جهًال بغير علم (لَّْم َتْعَلُموُهْم َأن َتَطُؤوُهْم) وهـذا يكشـف 
كمة المرجعية الرشيدة في توقفهـا عـن االذن بالتشـكيالت الشـعبية ح

المسلحة إال في ساحات المواجهة والدفاع عن الدين والنفس والعرض 

                                                    
)٢ ٢/١: البرهان ) ٤ ٤ العياشي تفسير عن نقًال ٤٥ ٤٦,١/١ ٣٥. 
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والمال، واشترطت أن يكون العمل العسكري منضبطا ومحدودا بإشراف 
قيادات مهنية وكفوءة ومخلصة ونزيهة وأن يناَل المتطوعون تثقيفًا كامًال 

باتهم الدينية والوطنية وتدريبًا جيدًا وتسليحًا يناسب المعارك حول واج
التي يدخلونها، أما اطالق الدعوة للناس عامة مـن دون وضـع التـدابير 
والخطط لتحقيق هذه الشروط وتنظيم العمل والسيطرة عليه، فأنـه تقـع 
هذه المحاذير التي ذكرتها اآلية الشريفة، حيث تتناول وسـائل االعـالم 

اليام وقبلها اخبارًا عن وقوع انتهاكات وجرائم بحق االبريـاء مـن هذه ا
قبل المندسين والجهلة والمتعصبين والنزقين الـذين لـم يتعرفـوا علـى 
أداب وأخالق العمل العسكري وأهدافـه وقوانينـه الشـرعية والمهنيـة، 
فالجهد الشعبي غير المنظم يلزم منه الوقوع في هذه الكـوارث، فكيـف 

  وال يميزون المسلمين االبرياء (لم تعلموهم)(بغير علم)  مونوهم ال يعل
عدم اليأس من صالح الناس وهدايتهم مهما رتعوا في الكفر  -٦     

والشرك فمن الممكن شمولهم بالرحمة االلهية فقد دخل المشركون بعد 
ذلك في االسالم طوعًا أو طمعًا أو ألي سبب آخر، وعلى العـاملين أن 

اوالتهم فأن كل شيء ممكن عند اهللا تعالى (َفَذكِّْر ِإنََّمـا يستمروا في مح
) وان االسـالم قـادر ٢٢-٢١َأنَت ُمَذكٌِّر، لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطر) (الغاشية

على استيعاب حتى اعتى الناس واكثـرهم همجيـة ووحشـية كـالمغول 
اسرع مـا  الذين اكتسحوا العالم االسالمي وأوغلوا فيه قتًال وتدميرًا، وما

دخلوا في االسالم واصبحوا جزءًا من المجتمع المسلم وآمن كثير منهم 
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  ).^بوالية أهل البيت (
وقد وجّهت في عدد من لقاءاتي مـع المسـؤولين بـأن يكـون مـن 

ى اولوياتنا في مواجهة داعش والقاعـدة والتنظيمـات االرهابيـة األخـر
ن عـبهات واألوهـام هدايتهم وإقناعهم وإلقاء الحجج عليهم وإزالة الش

اذهانهم والغشاوة عن بصائرهم الن أكثرهم مضـّللون تعرضـوا لغسـيل 
منهم  الدماغ وقد تناقلت وسائل االعالم خالل المدة الماضية رجوع كثير

صـرفات الى بلدانهم والتبّري من داعش والقاعدة بعد ان اّطلعوا على الت
 قاتلينية وبريدية لمالمشينة والوحشية لقياداتهم والتقطت عدة رسائل نص

 اجانب في العراق وسوريا تبّين شعورهم بانهم قـد ُخـِدعوا واتخـذهم
  الذين جّندوهم كبش فداء الغراضهم الشيطانية.

فيمكن االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي للحوار معهم وسلوك 
الطرق الممكنة للوصول الى عقولهم وقلوبهم وفضح االجندات المعـّدة 

مـع أسـالفهم مـن الخـوارج عنـدما ) ×(عل امير المؤمنين له، كما ف
حاججهم وناظرهم قبل خوض معركة أمير المؤمنين فتاب ثلثا عـددهم 
(ستة االف من تسعة) وتركوا عقيدتهم وهـو إنجـاز عظـيم، والشـواهد 
الحاضرة كثيرة أيضًا حيث أن كثيرًا من الوهابيين والسلفيين استبصـروا 

) عندما تلقـى الـيهم ^اهين أهل البيت (بعد االطالع على حجج وبر
بالحكمـة والموعظــة الحســنة مــن دون اسـتفزاز فــي بعــض البــرامج 
والحوارات الرصينة التي تعرضها الفضائيات فال نقلل مـن اهميـة هـذا 
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  التوجه ولنباشر به جميعًا، ولنعطه الجهد الذي يستحقه .
  
  
 
  

   
٤٤٠   

 

)٢ ٥ ( 

) وكيفية تعاطيهم مـع السـلطة ^الذي يتدبر في سيرة أهل البيت (
 واألحداث السياسية عمومًا يجد أنهم ينظرون الـى السـلطة علـى أنهـا

قاق وسيلة وليست غاية كما يفهمها المتصارعون على الدنيا، وسيلة إلح
 العـدل بـين النـاس، فـإذاالحق وإزهاق الباطل وتحرير اإلنسان وبسط 

  خلت السلطة من هذه األغراض فال قيمة لها وهي وبال على صاحبها.
) مرات عديدة جـاهزة علـى ^وقد ُعِرضت السلطة على األئمة (

خصوصا عند أسقاط الدولة األموية في زمان  -كما يقال–طبق من ذهب 
تكـن لكن اإلمام كان يرد هذه العروض ألنها لـم ) ×(اإلمام الصادق 

                                                    
)٢  الشـابة القيادات من جمع مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )٥

 والثقافـة االعالم مجاالت في الحوثي الملك عبد السيد بقيادة اليمن في اهللا انصار لحركة
٢ الثالثاء يوم االنساني والعمل الديني والتبليغ ١صفر//٣ ١ الموافق ٤٣٦ ٦/١ ٢/٢ ٠١٤ 
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  صادقة في تحقيق هذه األهداف النبيلة.
وفي ضوء هذه الحقيقة ال بـد أن نقـّيم كـل الثـورات والتغييـرات 

ون االجتماعية التي حصلت في الدول العربية واإلسالمية، فنجاحهـا يكـ
 بمقدار نجاحها في بناء اإلسـالم الصـالح والمجتمـع الصـالح والدولـة

ستكبرين يجـب أن تتحـرى هـذه العادلة. وإن مواجهتنا للطواغيت والم
د األهداف ابتداًء واستدامًة، أي من حين انطالق العمـل وحتـى مـا بعـ

تحقيق النصر وتسلُّـم مقاليد االمور، ومنـع حصـول أي إنحـراف فـي 
  الهدف وفي الوسيلة.

إن أسوأ ما ينتجه حكم الطواغيت والمتجبرين هو تحطـيم اإلنسـان 
لطة ال في المجتمع، فالتغيير في السوسحق كرامته وتدمير القيم الصالحة 

 بد ان تستهدف إعادة كرامة اإلنسان وبنـاء المجتمـع الصـالح والحكـم
حّله، عدُل مالعادل، ليشعر  الناس بالتغيير فعًال وأن الظلم قد زال وحّل ال

جـيء مأما مجرد تغيير الظالم واالتيان بآخر فال قيمة له كما حصل عند 
  العباسيين بدل االمويين.

إذ لـم  ٢٠٠٣أننا نتحدث بمرارة عن تجربة التغيير في العـراق عـام 
تحقق تلك األهداف المطلوبة ولم يعمل المتنفذون في السلطة على بناء 
اإلنسان والمجتمع الصالحين بل بالعكس أشاعوا فـي المجتمـع فسـادًا 

ومزقوا مستشريًا واستئثارًا وأنانيًة  وصراعًا دمويًا واحترابًا طائفيًا وقوميًا 
نسيج المجتمع وفّرقوا أبناءه ودمروا حضارته، ولـوال لطـف اهللا تبـارك 
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وتعالى وبركات وجود العلماء العاملين والشعائر الدينية المباركة وبقيـة 
من األخالق والضوابط االجتماعية النهارت بنية المجتمع تمامًا وانمحت 

  هويته.
ة الـى لقرآنية والعودواهم وسائل بناء اإلنسان الصالح نشر المعارف ا

س كتاب اهللا تعالى ألن القرآن متفـق عليـه وال يمكـن رّده فهـو األسـا
) ^والمنطلق وهو سيؤدي تلقائيًا الـى ضـرورة اتبـاع أهـل البيـت (

وبذلك نمنع من التشويش والصخب الذي يحاول به الخصـوم التعتـيم 
)، ويتحقـق هـذا العمـل مـن خـالل ^على نشر تعاليم أهل البيت (

حاضرات والندوات والكتب والنشـرات والمـدارس القرآنيـة لقطـع الم
الطريق على من يريد تأويل القرآن علـى غيـر وجهـه وخـداع النـاس 

 بأبشع بقراءته المنحرفة حتى استطاعوا تجنيد الكثيرين لممارسة الجريمة
  صورها.
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٤٤١   

  
 

)٢ ٦ ( 

شـارك فيـه  مـؤتمرًا ١٢/٢/٢٠١٥الحكومة اليوم الخمـيس  نظّـمت
خبراء دوليون لمناقشة مبادرة تطـوير القطـاع الخـاص لتنويـع مصـادر 

ء الوزراء بذلك في جلسته المنعقـدة الثالثـاس الدخل، بعد توصية مجل
  . الماضي

 ًاوال شك أن العنوان الذي حملته المبادرة يمثـل طموحـًا وتطلـُّـع
زدهر للعراقيين لكي يُـخِرج بلدهم من احادية الدخل، فينهض ويتقدم وي

  بإذن اهللا تعالى.
لكن التجارب السابقة في التعاطي مع مثل هـذه المبـادرات محبطـة 
ومؤلمة ألنها لم تُـنّفذ كما يجب، وكان لهـا ظـاهٌر معلـٌن أمـام المـأل 

تنفذين، وفـي لتمريره، وباطٌن يمثل الغرض المطلوب لبعض الساسة الم
كل مبادرة كانت التجربة تنتهي بتنفيذ الجزء الباطن منها أعني الفقـرات 

                                                    
)٢  لرصـانته السياسيون ورضخ االقتصاديين الخبراء من واعجابًا بالغًا اهتمامًا البيان نال ) ٦

  الشركات. هذه عمل لتمشية مبادرات وطرحت الهيكلة خطط فتوقفت وقوته
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التي تنتفع بها الطبقة المتنفذة وتفتح لها أبوابًا واسعًة للفساد واإلثراء على 
حساب الشعب المحروم، وتتـرك الجـزء المـُـعلن منهـا أي الفقـرات 

  آمالهم. االخرى التي يوهمون بها الشعب ويعلّـقون عليها
لبية وهذه التجارب تجعلنا نقلق من نتائج هذه الخطة وتداعياتها السـ

 ونطالب بأن تكون العملية بإشـراف خبـراء مـاليين وقـانونيين وفنيـين
  واقتصاديين وسياسيين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والوطنية.

ات العامـة المرتبطـة هيكلة الشـرك -مثًال -فإن هذه الخطة تتضمن 
ن أوتحويلها الى شركات مختلطة مساهمة أو خاصة، والمتوقع بالحكومة 

سـعر بعض منشآتها وأجهزتها وآالتها التي تقـّدر بالمليـارات  سـُتباع ب
لفساد االتراب ويستحوذ عليها عدد من الحيتان الكبيرة الذين لهم يد في 

المستشري، أو بعض الذين تحتضنهم دول المنطقـة أو الـدول الكبـرى 
م بسعر تأهيًال بسيطًا وتعيد بيعها أو طرحها في سوق األسهلتجري عليها 

الذهب، ألن الكثير من هذه المؤسسات هي شركات منتجة وقادرة على 
ه منافسة الصناعات المستوردة حيث يعرف المطّـلعون أن عددًا من هـذ

طوط الشركات الناجحة والمنتجة قد ُصرف عليها المليارات لتزويدها بخ
تبر مكائن حديثة خالل السنوات الماضية، لكنها ستـُـعإنتاجية جديدة و

  (سكراب) وُتحسب بأسعار زهيدة. 
علمًا أن العيب ليس فيها وإنما في سوء إدارة الحكومـات المتعاقبـة 
ووالء القائمين عليها إلرادة ما وراء  الحـدود وتنفيـذ أجنـدات مـدّمرة 
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فكان مصير  للعراق من أجل منافعهم الشخصية ورعاية مصالح أسيادهم
تلك المعامل الضخمة والمعدات الحديثـة أن ُتـركن جانبـًا وتعطـّـل، 
وساعد على فشلها عدم توجه مؤسسات الدولة الى التعامل مـع إنتـاج 

  الشركات العامة.
هيزها فوزارة التربية تطبع في الخارج ومطابع الدولة معطّـلة رغم تج

  بمكائن حديثة.
تنا ووزارة الكهرباء تستورد محّوالت من الخارج وتترك إنتاج شركا 

  الوطنية  المبدعة.
ت ووزارة التجارة تستورد ماليين األطنان من الحبوب وبنفس الوقـ 

يـتلف عندها مئات اآلالف من أطنان الحبوب بسبب عدم بنـاء مخـازن 
  تُـحفظ بها الحبوب.

 إنتاج احتياجات منتسبيها من ولو أن وزارتي الداخلية والدفاع َسّدْت
معامل األلبسة والخياطة والنسـيج الوطنيـة الـذي ال يقـل جـودة عـن 

  المستورد لكانت هذه الشركات رابحة.
إن الدولة العراقية تتعرض لعملية سرقة منظمة واسعة النطاق ال ُتبقي  

وال تذر شيئًا مما تصل اليه أيدي المفسدين، كالذي حصل بعـد انهيـار 
من إثراء عدد من زعماء المافيات  ١٩٩١ك االتحاد السوفيتي عام وتفكّـ

والمرتبطين بإرادات دولية على حساب المال العام، والوضع في العراق 
أسوأ وأخطـر، ألن الفوضـى عارمـة  وال توجـد إدارة صـالحة إلدارة 
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مؤسسات الدولة وصرف المال العام، وال جّديـة فـي محاسـبة رؤوس 
  الفساد والخراب.

عرف المتتبعون شواهد ال ُتحصى في المجال الصناعي والزراعـي وي
ق االتفـاوالتجاري على انتهازية الكثير من الساسة العراقيين المتنفـذين ب

مع أسيادهم لتدمير كل نهوض اقتصادي وطنـي ليبقـى العـراق مرتعـًا 
قـى لفسادهم وبقرة حلوب للحرام الذي يأكلونه في بطـونهم نـارًا، وليب

  مستهلكين لصناعتهم البائسة.العراقيون 
نوات ومن األمثلة الواضحة ميناء الفاو الكبير المعطّـل منذ عشر سـ 

  مع ما فيه من ازدهار لالقتصاد وعدد كبير من فرص العمل.
والتعطيل المتعّمد لمعامل وزارة الصناعة فـي مختلـف محافظـات  

دة الُخـرالعراق خصوصًا المعامل العمالقة في البصرة لتُـباع في سـوق 
 وإعطاء ُرخص استثمار لشركات أجنبية تعمل في نفس الموقع مستفيدة

  من منشآت ومعدات ومواد نفس المشروع الوطني المعطّـل.
ويعاني القطاع الخاص من نفس المشكلة إْذ ما إْن يـُـنجز مشـروٌع  

وطني مثمٌر حتى يتعاون رؤوس الفساد مع الدول التي يعملون لمصالحها 
بتخفيض األسعار ومقاطعة منتوجه حتى يخسـر المشـروع  على محاربته

٢(وُيغلق ٧ ، ولو كان للسياسيين المتنفـذين ذرة مـن الوطنيـة لشجـّـعوا )
                                                    

)٢ ٩/٢/٢ ليوم المسائية النشرة في عراق الحرة قناة عرضت )٧  افتتاح عن تقريرًا  ٠١٥
٣ عن تزيد نتاجيةإ بطاقة الناعم بيضاأل السكر لتصنيع ضخم معمل  نهاأو يوميا طن ٠٠٠
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  الصناعة الوطنية ودعموا منتوجها.
ال إإن من حّقنا أن نسأل لماذا ال يتم تنشيط القطاع الخاص ودعمـه 

م الحكومة في دعمن خالل هيكلة وتصفية الشركات العامة؟ وأين جهود 
مشاريع القطاع الخاص وحماية المنتوج الوطني؟ حتى نثـق بمصـداقية 

  هذه المبادرات.
 إن ما زعمه منظمو المؤتمر المذكور من عدم تضرر عشرات أو مئات
 آالف المنتسبين لهذه الشركات التي يناهز عـددها المئتـين هـو مجـرد

اء ال ألن هذا االّدعتخدير وامتصاص نقمة هؤالء المستضعفين وعوائلهم، 
لخطـة يمكن الوفاء به وال ُيصّدق به عاقل  ويتقاطع تمامًا مع أهـداف ا

  المعلنة، ومصالح المستثمرين.
إننا إذ نواسي العراقيين فـي المحـن والـبالءات التـي يمـّرون بهـا 
ونُـبصِّرهم بالطريقة الغريبة التي تُـدار بها امور الدولة ومؤسساتها وندقُّ 

قيس الخطر ليطالبوا بوضع آليات وقـوانين تضـمن حقـوقهم  أمامهم نوا
ومصالحهم، ولينشروا هذا الوعي في أوساطهم خصوصـًا النُّخـب التـي 
ُيعوَّل عليها، نطالب الحكومة أن تستحضر مسـؤولياتها أمـام اهللا تبـارك 
                                                                                                                             

٢ فوكّل المحلية السوق لحاجة تكفي  ويعمل وعرب عراقيين لمستثمرين دوالر مليون ٥٠
 أبـد ْنإ مـا نـهأ من المعمل مدير واشتكى عرب، وبعضهم والعمال يينّـالفن من الفآ فيه

 إلجهــاض الســكر ســوق لكســر الجــوار دول بعــض كــتتحّر حتــى المعمــل نتــاجإ
 الخاص. القطاع وتنشيط بدعم قنصّد فكيف )الخبر ملخص نتهى(إالمشروع.
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وتعالى وأمام الشعب ومحاكمة التاريخ، فإن من أهم مسؤولياتهم الرفـق 
 َوِقُفـوُهْم( عليه وخدمته وتحّري أفضل المصـالح لـه بالشعب والشفقة 

  .٢٤الصافات) / مَّْسُئوُلوَن ِإنَُّهم
  

  محمد اليعقوبي / النجف االشرف
 ١٢/٢/٢٠١٥      ١٤٣٦ربيع الثاني//٢٢
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٤٤٢   

  
)٢ ٨ ( 

سـنة بمـا يسـمونه (عيـد من كل  ١٤/٢يقوم البعض باالحتفال يوم 
 وهي حالة لم تكن معروفة في مجتمعنا من قبل وانما ظهرت من الحب)

بضع سنوات، وال اعلم اهمية هذه المناسبة لشعوب العـالم، وهـل هـو 
لعمـال كبقية االيام العالمية التي يحتفل بها المجتمـع االنسـاني كيـوم ا

ا مـن وااليدز ونحوهوالمرأة  والبيئة وحقوق االنسان ومكافحة التدخين 
كومـات القضايا التي يراد التركيز عليها واالهتمام بها والفـات نظـر الح

  والشعوب لها وتقييم الجهود المبذولة بإزائها.
وعلى اي حال فالحب معنى شريف نبيل اودعه اهللا تبارك وتعالى في 
قلوب الناس ليجعل لحياتهم طعما جميال ممتعا، فان الحيـاة بـال حـب 

جرداء قاحلة مخيفة، اما الحب فيحّولهـا الـى واحـة خضـراء كصحراء 
مؤنسة، والحب يعطي للحياة معنى وجدوى ألنه يوّلد عند االنسان امـال 
وغرضا وهدفا يحيى ليحققه وهو الوصول الى محبوبه، سواء كـان هـذا 

                                                    
)٢  جامعـة طلبـة مـن جمـع مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )٨

٢ السبت يوم ميسان ٢/١ع/٤ ١ الموافق ٤٣٦ ٤/٢/٢ ٠١٥  
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) ’(المحبوب امرا معنويًا كالقرب من اهللا تعـالى ورسـوله الكـريم 
م اهللا عليهم)، او ماديا كالمال او الشهرة او السلطة واالئمة الطاهرين (سال

او االتصال بالجنس االخر، ولوال هذا االمل ألصبحت الحياة بال هـدف 
وال معنى مما يؤدي الى الشعور باالحباط واليأس والموت، وقـد قلـت 
في بعض كلماتي ان من فوائد جعـل رواتـب للمتقاعـدين والمسـنين 

غاية يحبونها ويعيشون على امل الحصـول والعاجزين هو ايجاد هدف و
عليها وهو قبض الراتب فيملؤون حياتهم ِبًعّد االيـام والسـاعات لبلـوغ 

  ذلك الموعد.
فالحب اذا نعمة الهية عظيمة، وقد نسب اهللا تعالى وجوده في قلـب 

 مَّـَودًَّة َبْيَنُكم َوَجَعَلاالنسان اليه تبارك وتعالى كما في العالقة الزوجية (
 َبـْيَن َوَألَّـَفاو بين االخوة المتحابين في اهللا تعالى ( ٢١الروم) / ْحَمًةَوَر

، بالحـب ٦٣األنفال) / َحِكيٌم َعِزيٌز ِإنَُّه َبْيَنُهْم َألََّف الّلَه َوَلـِكنَّ ......ُقُلوِبِهْم
تعمر الحياة الن االنسان اذا لم يحب شيئا فانه ال يتحمس لفعله والتحرك 

ذا احبَّ فانه يضحي من اجل حبه ويـذوب فـي محبوبـه باتجاهه، اما ا
كالوالدين بالنسبة ألبنائهما، او القائد الرسالي بالنسبة الى شعبه، وهكذا، 

) ×(لذا ليس غريبًا أن نجد في الحديث الشريف عـن اإلمـام البـاقر 
٢( (الدين هو الحب، والحب هو الدين) ٩ ) ×(وعن االمـام الصـادق   )

                                                    
)٢ ٢/١ -الحكمة: ميزان في االحاديث هذه مصادر راجع )٩ ٩٨  
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 الّلـَه ُتِحبُّـوَن ُكنُتْم ِإن ُقْلإن اهللا عز وجل يقول ( (هل الدين اال الحب؟
) ألن الدين محـّرك ودافـع لكـل ٣١عمران آل) / الّلُه ُيْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني

عمل مثمر يجلب الخير والسعادة له ولآلخرين، والحب هكذا أيضا فهما 
  يلتقيان دائما.

النبيل وإفراغـه مـن لكن المشكلة في تحريف هذا العنوان الشريف 
محتواه بل تحويله الى عكس معناه ككثير من المصـطلحات والعنـاوين 
التي تناولناها في كلمات عديدة كالحرية واالستعمار والسياسة، فاصبح 
الحب يعني العالقات المشبوهة بين الجنسين واتباع الشهوات والنزوات 

ل اجتماعيـة بال تعقل وروية وخارج اطارها الصحيح مما يوّلـد مشـاك
وآثار نفسية تكون عاقبتها وخيمة وان بدت في اّولها كأنها سعادة ومتعة، 

ويوجد من يغّذي هذا المعنى السيء للحب بين الشباب وخصوصا فـي  
الجامعات ويهيؤون البيئة المناسبة له، ويمّجدون من يقع فيه السـتدراج 

والدينية، وتنتج اآلخرين وكسر الحواجز االخالقية واالجتماعية والنفسية 
دور السينما والتلفزيون والمسرح سيال متواصال من االفالم والمسلسالت 
لتحقيق هذا الغرض وتساندهم وسـائل االعـالم المختلفـة وهـذا كلـه 
انحراف عن الفطرة السليمة وخروج عـن الـروابط االجتماعيـة المتينـة 

ا تشـويه وتحطيم لألطر الصحيحة التي تنظم العالقة بين الجنسين، وهـذ
لمعنى الحب ومصادرة له وتحويله الى معنى سيء، وهو ليس حبا اصًال 
وال يمكن تسميته بالحب بل هو اتباع للنزوات والشهوات الحيوانية التي 
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  ال يمكن اعطاء عنوان الحب لها.
ان الحب االنساني الحقيقي هو ما يتعلق بمن يستحق الحب وهو اهللا 

المحبة متحقق فيه سبحانه، فاهللا تعالى تبارك وتعالى، الن كل ما يوجب 
جميل ويعرف ذلك من لمساته الجميلة على الكون وما فيه من حولنـا، 
والقلب يحب الجمال واهللا تعالى محسن الينا وقد توّالنا بإحسانه ونعمه 
قبل ان نكون وبعد ان كّنا، واالنسان مجبول على حب  من احسن اليـه، 

ا حتى جعل من احّب االشياء اليـه تعـالى واهللا تعالى يحبنا ويشفق علين
قال (الخلق عيال اهللا، فاحّب ) ’(االحسان الى المخلوقين، عن النبي 

٣( الخلق الى اهللا من نفع عيال اهللا، وادخل علـى اهـل بيـت سـرورًا) ٠ ( ،
ومقتضى المقابلة ان نبادله تعالى الحب وقـد اثنـى تعـالى علـى قـوم 

، وهكـذا فـان كـل ٥٤/  المائـدة) َوُيِحبُّوَنُه ُيِحبُُّهْميبادلونه هذا الحب (
  مقومات الحب متوفرة فيه تعالى.

هللا اويتفرع عن حّبه تعالى حب من يرتبط به ومن امرنا بحّبه كرسول 
) واالخوة المـؤمنين عـن رسـول اهللا ^واالئمة المعصومين () ’(
  قال (افضل االعمال الحب في اهللا والبغض في اهللا تعالى).) ’(

فان حب االبوين والزوجة واالوالد داخل في هـذا  االطـار وكذلك 
وهو مبارك من اهللا تعالى ويثيب عليه ألنه مما ينسجم مع الفطـرة، لكنـه 

                                                    
)٣ ١/١ الكافي: )٠  ٦ح ٦٤
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متى خالف ما يحّبه  اهللا تعالى وخرج عن تعاليمه فهـو مـذموم ويجـب 
 اُجُكـْمَوَأْزَو َوِإْخـَواُنُكْم َوَأْبَنـآُؤُكْم آَبـاُؤُكْم َكـاَن ِإن ُقـْلرفضه ونبذه (

ْوَن َوِتَجـاَرٌة اْقَتَرْفُتُموَهـا َوَأْمـَواٌل َوَعِشيَرُتُكْم اَدَها َتْخشـَ اِكُن َكسـَ  َوَمسـَ
وْا َسِبيِلِه ِفي َوِجَهاٍد َوَرُسوِلِه الّلِه مَِّن ِإَلْيُكم َأَحبَّ َتْرَضْوَنَها  َحتَّـى َفَتَربَّصـُ

  .٢٤/  التوبة) اْلَفاِسِقيَن اْلَقْوَم َيْهِدي َال َوالّلُه ِبَأْمِرِه الّلُه َيْأِتَي
ولكي يكون الحب صادقا فال بد ان تظهر اثاره علـى المحـب مـن 
التملق للمحبوب والحرص على ارضائه والمسارعة الى تحقيق مرادهن 

له فالحب هللا تعالى ال بد ان يقترن بطاعته تبارك وتعـالى وطاعـة رسـو
 الّلـَه ُتِحبُّـوَن ُكنـُتْم ِإن ُقـْلواالبتعاد عن معصيته قال تعـالى () ’(

 آل) ( ِحـيٌمرَّ َغُفـوٌر ُهَوالّلـ ْمُذُنـوَبُك َلُكـْم َوَيْغِفْر الّلُه ُيْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني
  ) ٣١عمران

  هذا لعمري في الفعال شنيع    تعصي االله وانت تزعم حبَّه
  ان المحب لمن احبَّ مطيُع  تهــلو كان حّبك صادقا ألطع

يُـبنى الحب على المعرفة ليكون راسخًا، الن المجهـول ال وال بد ان 
يمكن أن تتعلق به المحّبة، ولو تعّلقت فال تدوم، فعلينا أن نزداد معرفـة 
باهللا تعالى لنزداد حبًا، ومن دون النظر بعين المعرفـة والبصـيرة فإننـا ال 
ندرك معنى حب اهللا تعالى وال نستطيع فهم حب عابس الشاكري لإلمام 

بذلك الشكل الذي اذهل األعداء واألصدقاء علـى حـٍد ) ×(حسين ال
سواء، ُيحكى أن قيس المجنون بحبِّ ليلى قيل له أن ليلى ليست بـذاك 
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الجمال الذي ُيصيب بالجنون وتهيم في الصحراء شوقًا الى لقائها، قـال 
قيس: ذلك ألنكم نظرتم الى ليلى بعيونكم وليس بعيني، فإذا لم ننظر الى 

  لحقائق المعنوية بعين المعرفة والبصيرة فإننا ال ندركها. هذه ا
نضع هذه الحقائق أمام من يريدون االحتفال بعيد الحـب ليصـححوا 
نظرتهم لالمور، وكجزء من عملية التصحيح يمكن اختيار يـوم مناسـب 

قة لهذه المعاني ليكون عيدًا للحب كاألول من ذي الحجة يوم أقدس عال
مـن الصـديقة ) ×(خ وهو زواج أمير المؤمنين حب شريفة في التاري

بـام ) ’(ومثلهـا عالقـة رسـول اهللا ) ÷(الطاهرة فاطمة الزهـراء 
  ونحو ذلك من المناسبات. ) ÷(المؤمنين خديجة 

  
  
  
  
  

   
٤٤٣   
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)٣ ١ ( 

أن نتعرف علـى عظمـة النبـي   أحببنا) ’(في ذكرى والدة النبي 
ها من خالل تأثيره في أصحابه والقمم السامية التي صنعها ورّبا) ’(

أ يث نقـرحبالقرآن الكريم الذي أنزله اهللا تعالى عليه وبأخالقه الكريمة، 
 أبطال في كتب التاريخ والسير مواقف مشّرفة وعظيمة ُوفِّـق لها عدد من

 لعظـيم،اه اإلنجازات التي حققها الدين اإلسالم فنمتلئ زهوًا ونشوًة بهذ
  ونفتخر بهم.

ومن تلك القمم الرسالية في مدرسة النبوة (مصعب بن عميـر) وهـو 
من بني عبد الدار إحدى بطون قـريش األربعـين، وكـانوا حملـة لـواء 

حد، قريش، ويذكر المؤرخون أنهم تعاقبوا على حمل اللواء في معركة ُا
يبرز لحامـل ) ×(ين علي بن أبي طالب وفي كل مرة كان أمير المؤمن

 ت عتبةاللواء ويقتله حتى أفنى أبطالهم قبل أن يلتحم الجيشان، وهند بن
رملة اللواء (إيـٍه بنـي عبـد الـداترتجز الشعر بين الصفين وتحّرض ح

  إيٍه حماة االخيار) كما تّدعي.  
ـٌغدق عليه النعم وكـان شـابًا مرفـّـهًا  نشأ مصعب في بيت مترف ت

                                                    
)٣  المـالزم الشـهيد اسـرة مـع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )١

١ السبت يوم الشريف مكتبه في الزوار من وحشد وزمالئه السعدي احمد  / االول ربيع /١
٣/١/٢ الموافق ١٤٣٦ ٠١٥  
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ر عنده كل الملذات. في كتاب اإلستيعاب، كان مصعب بـن عميـر تتوف
فتى مكة شبابا وجماال وتيها وكان أبواه يحبانه وكانت امه تكسوه أحسن 
ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل مكة وكان رسول اهللا (صل اهللا عليه 
واله وسلم) يذكره ويقول (ما رأيت بمكة أحسن لّمة وال أرّق حلّـة وال 

ودعوته ) ’(نعمة من مصعب بن عمير)، وما ان علم ببعثة النبي  أنعم
حتى سارع  -وهو ال يزال يتكتم بالدعوة-الى التوحيد الخالص في مكة 

مصعب الى االيمان به فكان من اوائل المسلمين السـابقين، فـي كتـاب 
أي قبـل اعـالن –في دار األرقـم ) ’(االصابة ((اسلم قديما والنبي 

ه فعلمه عثمان بن طلحة فاعلم ممه وقوأمن  سالمه خوفًاوكتم ا -الدعوة
اهله فأوثقوه فلم يزل محبوسا الى ان هرب مع من هاجر الى الحبشة ثم 

  رجع الى مكة)).
ولما سمع اهل يثرب (المدينة الحقا) من االوس والخـزرج بالـدين 

، روي )’(الجديد خرج مجموعة منهم الى مكة واستمعوا الى النبي 
لََّم َقْوَلـُه ، ((َأنَّ ا َألْنَصاَر ، َلمَّا َسِمُعوا ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسـَ

َوَأْيَقُنوا َواْطَمَأنَّْت َأْنُفُسُهْم ِإَلى َدْعَوِتِه َفَصدَُّقوُه َوآَمُنـوا ِبـِه ، َكـاُنوا ِمـْن 
اْلَقاِبِل " ، َفَرَجُعوا ِإَلى َقْوِمِهْم  َأْسَباِب اْلَخْيِر ، َوَواَعُدوُه اْلَمْوِسَم ِمَن اْلَعاِم

َبَعُثوا ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : َأِن اْبَعْث ِإَلْيَنـا َرُجـال ِمـْن 
ِقَبِلَك َفَيْدُعو النَّاَس ِإَلى ِكَتاِب اللَِّه ، َفِإنَُّه َأْدَنى َأْن ُيتََّبـَع " َفَبَعـَث ِإَلـْيِهْم 

وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْيٍر َأَخا َبِني َعْبِد الـدَّاِر ، َرُس
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َفَنَزَل َبِني َغْنٍم َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ، ُيَحدُِّثُهْم َوَيُقصُّ َعَلْيِهُم اْلُقْرآَن ، َفَلْم 
ُعو َوَيْهِدي اللَُّه َعَلى َيَدْيِه َحتَّى َقلَّ َداٌر َيَزْل ُمْصَعٌب ِعْنَد َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َيْد

َلَم  ِمْن ُدوِر اَألْنَصاِر ِإال َأْسَلَم ِفيَها َناٌس ال َمَحاَلَة ، َوَأْسَلَم َأْشَراُفُهْم ، َوَأسـْ
َعْمُرو ْبُن اْلَجُموِح ، َوُكسَِّرْت َأْصَناُمُهْم ، َوَرَجَع ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيـٍر ِإَلـى 

٣(ِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوَكاَن ُيْدَعى اْلُمْقِرَئَرُسو ٢ (.((  
هللا ن اول من هاجر من المسلمين الى المدينة وقد ُاشِرَب حـّب ااوك

كـل  نتبارك وتعالى وحّب رسوله الكريم حتى امتأل ايمانًا وتجـرد عـ
  سوى اهللا تعالى، وصاحب القرآن حتى خالط لحمه ودمه.

نظر الى مصعب بن عمير مقبًال وعليه إهـاب ) ’(ان النبي  روي
(انظروا الى هذا الرجل الـذي نـّور اهللا ) ’(كبش قد تنّطق به، فقال 

قلبه، لقد رأيته بين ابويه يغذونه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب اهللا 
٣( وحب رسوله الى ما ترون) ٣ ) ×(، وروى الترمذي بسنده عن علـي )

مصعب بن عمير فبكى للذي كان فيه مـن ) ’(اهللا قال (رأى رسول 
  النعمة ولما صار اليه).

شهد (رضوان اهللا تعالى عليه) معركتي بدر واحد ومعه اللواء وقاتـل 
حتى استشهد فيها، وفي االصابة ((ان مصعبًا لم يترك اال ثوبا فكـان اذا 
غطّـوا رأسه خرجت رجاله واذا غطّـوا رجليه خرج رأسه، فقال رسول 

                                                    
)٣ ٣ الحديث رقم .االصبهاني نعيم البي االولياء حلية )٢ ٣١  
)٣ ١ -:القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة )٣ ١٤ 
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  اجعلوا على رجليه شيئا من األذخر)).) ’(اهللا 
روي انه ((َلمَّا َفَرَغ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُأُحـٍد ، َمـرَّ 
َعَلى ُمْصَعِب ْبِن ُعَمْيٍر َمْقُتوال َعَلى َطِريِقِه ، َفَقَرَأ : " ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجـاٌل 

٣( ))  ٢٣ُدوا اللََّه َعَلْيِه سورة األحزاب آية َصَدُقوا َما َعاَه ٤ (.  
وروي ايضا انه ((: َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ُمْصَعِب 
َحاِبِه ، َفَقـاَل : "  ْبِن ُعَمْيٍر ِحيَن َرَجَع ِمْن ُأُحٍد ، َفَوَقَف َعَلْيِه َوَعَلـى َأصـْ

ي َأْشَهُد َأنَُّكْم  َأْحَياٌء ِعْنَد اللَِّه ، َفُزوُروُهْم َوَسلُِّموا َعَلْيِهْم ، َفَوالَّـِذي َنْفسـِ
٣( ِبَيِدِه ال ُيَسلُِّم َعَلْيِهْم َأَحٌد ِإال َردُّوا َعَلْيِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة )) ٥ (   
الـذين ) ’(حينما نقرأ سيرة هؤالء العظماء من اصـحاب النبـي 

االسالم وعصر نزول القرآن الكريم وتفـاعلوا مـع احداث صدر  عاشوا
ركـة، احداثها، ومن خالل سيرتهم نفهم الكثير من تعاليم االسـالم المبا

ن نستشعر الخسارة بإهمال هذه الحقية من تاريخ االسالم واعراضـنا عـ
ننـا هذا المعين الثّر حتى تركناهم لغيرنا فصاروا وكأنهم حصـتهم مـع إ

وجود ب)، وال يمكن تبرير ذلك ^اهل بيت النبوة (اولى بهم ألننا اتباع 
  .^قمم امثالهم في مدرسة اهل البيت 

وحينما نتعرف  على هذه القمم الرسالية نتساءل هل يمكن ان نكون 
مثل اولئك القمم الرسالية، او هل يجود الزمان بمـثلهم لتسـتعيد االمـة 

                                                    
)٣ ٣ الحديث رقم .االصبهاني نعيم البي االولياء حلية )٤ ٣٣ 

)٣ ٣ الحديث رقم .االصبهاني نعيم البي االولياء حلية )٥ ٣٤  
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تحريـف امجادها، وتستطيع ان تقـدم االسـالم نقيـا مـن الشـوائب وال
  والتزييف الذي لحق به؟

والجواب نعم هذا ممكن، وال زالت االمة تنجـب بفضـل اهللا تعـالى 
ات وجهود قيادتها الرسالية العاملة، ونحن في خضم المواجهة مع عصاب

ف على االرهاب والتكفير والقوى المستكبرة التي تقف وراءهم فاننا نتعر
دي يـتحق التأسي بها بين نماذج رسالية نفخر بها ونسّوقها  كقدوات تس

  شبابنا االعزاء.
٣(ومنهم الشهيد المالزم احمد حميد السعدي ٦ الذي قضى نحبه في  )

معركة شرسة قادها مع اربعة من زمالئه في مواجهـة حشـد كبيـر مـن 
االشرار قرب الحدود الغربية للعراق لتحرير المعابر الحدودية، وقد كان 

مة الطيبة، وقد تربى فـي مدرسـة مثاال للشاب المتدين واالخالق الكري
الشهيد شهاب السعدي (ابي مجتبى) الذي قضى شهيدًا في اللطيفية مـع 

 .٢٠٠٥كوكبة من اخوانه عام 

  

                                                    
)٣ ١ مواليد من )٦  تخرج العربية، اللغة في التربية  بكالوريوس شهادة على حصل ،٩٨٧

٦/١/٢ في مالزم برتبة العسكرية الكلية من ٢ يوم واستشهد ٠١٤ ٣/١ ٢/٢  واخلي ٠١٤
 يـوم بغـداد مطار الى اخوانه مع جوًا نقل ثم الرويشد منطقة ىال طريبيل منفذ عبر جثمانه

٢٥/١ ٢/٢  في الخالص لقضاء التابعة السندية قرية من مجتبى ابو  والشهيد وهو  ٠١٤
  ديالى. محافظة
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٤٤٤   

  
 

  ..مرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبيسماحة ال
  ..وِنَعم جزيل اإلحترام سالُم من اهللا عليكم وبركة

ن مـرجل دين عراقي مسيحي،  في البدء أريد أن أعرِّفكم بنفسي: أنا
لوم مدينة الموصل، واآلن اقيم في فرنسا في مدينة باريس أدرس مادة ع

األديان والتخصص الدقيق سيكون علم الحـوار بـين األديـان. والسـنة 
   .القادمة ستكون األخيرة كيما احصل على شهادة الماجستير

الماجسـتير سـتكون حــول موضـوع الجهـاد فـي اإلســالم رسـالة 
 والمسيحية.. وهو موضوع ، كما تعلمون حضرتكم شائك وغالبًا ما قـد

ًا أن مدير دراستي رّكز كثيـر .ُفِهَم بشكل خاطئ بعيد عن سياقه األصلي
ه أتناول الموضوع ال فقط من جانب الفقه السني وإنما من جانـب الفقـ

  الشيعي كذلك..
حار مصادر شيعية قيِّمة مثل.. بوري هي من الكتب السنية معظم مصاد

  .التهذيب ،األنوار، ميزان الحكمة، من ال يحضره الفقيه، الكافي
هل لديكم مصادر إضـافية تنفعـونني بهـا؟ وهـل لـديكم نصـائح  

توجهونها اليَّ ليكون بحثي رصينًا؟ ولكم الشكر على ذلك انا اطلب من 
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من فرق في مفهـوم الجهـاد بـين الفقـه سماحتكم أن تدلوني على هل 
  السني والفقه الشيعي؟ ما هو هذا الفرق من وجهة نظركم؟

  بسمه تعالى
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  

 رمـز المحبـة) ×(أهنئكم في هذا اليوم بعيد ميالد سيدنا المسيح 
 لشـهواتوالتواضع والترفع عن الرذيلة واالنحطاط واألنانية واالنخداع با

  والملذات .
صـل وأهًال بك أخًا وشريكًا لنا في محنتنا نحن العـراقيين فـي المو

مـة وكل مدن العراق المظلوم الذي تكالبت عليه القـوى الباغيـة والظال
 ج اهللالمستبدة والمتوحشة أعاننا اهللا تعالى وإياكم وجميـع أهلنـا وفـّر

  تعالى الهم والكرب عن الجميع .
ديـدة تحتاج الى قراءة ج ألنهاي هذا البحث الكتب ال تغنيك كثيرًا ف

وفق المعطيات المستحدثة على االرض وفي ظل التبـدالت الحضـارية 
 رهابية هذا العنـوان المقـدس (الجهـاد)وبعد أن شوّهت الجماعات اإل

  واالسالم برئ من أفعالهم الوحشية.
 ولو راجعت موسوعة األحكام الشرعية التي جرت عادة الفقهاء على

سـبل (ها ليستفيد منها اتباعهم وتعرف بالرسـالة العمليـة وسـميتها كتابت
عادة السالم) لوجدتها خالية من كتاب الجهاد ألنني اريد فرصة أطول إل

  اهللا تعالى. بإذنصياغة هذا البحث وفق رؤية معاصرة ناضجة وحكيمة 
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وخالصة ما استفدته من القرآن الكـريم واألحاديـث الشـريفة عـن 
كان  انه ال يجوز قتال أحد من البشر وال قتله إال إذا )^المعصومين (

ان كـمفسدًا في االرض يهّدد حياة الناس والنظام االجتمـاعي العـام أو 
ممن يمنع الناس عن ممارسة عقائدهم وشعائرهم بحرية ويعمـل علـى 

  قمعهم وترك دينهم بالعنف.
ُه ِلّلـه) لـدِّيُن ُكلُّـاوَن ُكـقال تعالى (َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَي

َيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه َوَن الّلَه ) وقال تعالى (ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبو٣٩(األنفال
مِّـْن  يِهْم َوَأْرُجُلُهـمطََّع َأْيـِد ُتَقِفي اَألْرِض َفَسادًا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو

لقتـال وانطـالق ) وهكذا كـان ا٣٣اَألْرِض) (المائدة ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن
 جيوش االسالم ليس لتوسيع سلطات أو نفوذ أو كسب غنائم او إلكـراه

ين أحد على الدخول في االسالم وإنما لدفع فتنة الطواغيت والمسـتكبر
صـغاء لصـوت الذين كانوا يقمعون شعوبهم وال يعطوهم الحرية في اإل

قتـال حواجز (كما في عالم اليوم) فال يحـل الزيلت هذه الالحق، فاذا ُا
نات المتعـددة ) وكـان أهـل الـديا٢٥٦البقرة (َال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن)( ألنه

  موجودين في دولة االسالم ولم يكرههم أحد على تغيير دينهم.
وإذا وردت نصوص دينية بقتال عناوين محّددة كالمشركين وغيرهم 
فأنهم لم يلحظوا بعنوانهم الذاتي كمشركين وإنمـا بلحـاظ أفعـالهم إذا 
اعتدوا على أهل االسالم وأكرهوهم على ترك ديانتهم وعلى أي حـال 
فالكالم طويل وتعرضت له في الكثيـر مـن كتابـاتي مـع دعـائي لكـم 



٩٢٨٧ 
 

  بالتوفيق.
  

  ليعقوبيمحمد ا
 ٢٥/١٢/٢٠١٤ 

  
  
  
  
  

   
٤٤٥   

 

 

)٣ ٧ ( 

لما عقد المنقلبون على االعقاب عزمهم على نبـذ كتـاب اهللا تعـالى 

                                                    
)٣  على ظله دام اليعقوبي المرجع سماحة القاه الذي العاشر السنوي الفاطمي الخطاب ) ٧

٢/١ج/٣ يوم السالم) (عليها الزهراء الصديقة استشهاد بذكرى المعّزين جموع ٤٣٦ 
٢ المصادف ٤/٣/٢ ٠١٥  
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) في الخليفـة مـن بعـده رسول اهللا ( وراء ظهورهم ومخالفة وصية
) بـذلك ) عن مقامه، وواجهوا النبـي (وإقصاء أمير المؤمنين (

) في الكالم القاسي الذي فيه إعالن الحرب على اهللا تعالى ورسوله (
رزية يوم الخميس عندما أراد أن يؤكد الوصية ويكتب لهـم كتابـًا لـن 

) أهل جل ليهُجر)، جمع النبي (يضّلوا بعده أبدًا، وقال قائلهم (إن الر
٣(بيته خاصة ونظر اليهم وبكى وقال لهم (أنتم المستضعفون بعدي). ٨ (  
حزن موظاهر الحديث وبقرينة الظروف التي صدر فيها أنه إخبار بأمٍر 

ذاء، ومؤلم بأن زعماء اإلنقالب سيظلمونهم ويعتدون عليهم بألوان اإليـ
 يتطّلبه مشروعهم، وفي الحديثوال يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء 

ببني  ) سيشابه فعل فرعونإشارة إلى أن فعل القوم بأهل بيت النبي (
ي ِفـ الِإنَّ ِفْرَعـْوَن َعـإسرائيل حينما استضعفهم كما في قولـه تعـالى (

َتْحِيي ْس َأْبَناءُهْم َوَيْم ُيَذبُِّحْنُهمِّاْلَأْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة 
ا فعل القوم بآل بيت ) وهكذ٤) (القصص/ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن

(ال  ) فقد كان شعارهم الذي صّرحوا به في يوم عاشوراءرسول اهللا (
  تبقوا ألهل هذا البيت من باقية) 

) قال: (لقي المنهـال روى في تفسير القمي عن اإلمام الصادق (
                                                    

)٣ ٨ ٢ األنوار: بحار في الواقعة تفصيل ) ٢/٤  الهدى: بأعالم الورى (إعالم كتاب عن ٦٩
١- ١٤٠ ٩(اإلرشاد: و )٤٣ ١- ٦  الرضا أخبار عيون في الصدوق الشيخ الحديث وأورد )٠٠

):( ٢/٧ ٣باب ٢ ٣ح ١ ٠ ٣. 
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) فقال له: كيف أصبحت يـابن رسـول بن الحسين (بن عمرو علي 
اهللا، فقال: ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت، أصبحنا في قومنـا 

٣( مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا) ٩ (.  
ِإنَّ ) () بقول هارون أخي موسى (واستشهد أمير المؤمنين ( 

) عندما أجبروه على ١٥٠) (األعراف/َوَكاُدوْا َيْقُتُلوَنِنياْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني 
بيعة أبي بكر فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا إذًا واهللا الذي ال إله إال هو 
نضرب عنقك، قال: إذًا تقتلون عبد اهللا وأخا رسوله) فالتفـت إلـى قبـر 

٤() وخاطبه بقول هارون ألخيه موسى في اآلية الشريفةالنبي ( ٠ (.  
ولما كانت اآليات القرانية ال تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج 
حاالت وظواهر وتبّين سننًا قابلة للتكـرار فـي كـل زمـان إذا تـوفرت 

َوُنِريـُد َأن نَُّمـنَّ أسبابها وظروفها، فإن اآلية التي تليها وهي قوله تعالى (
 ْم َأِئمَّـًة َوَنْجَعَلُهـُم اْلـَواِرِثيَنَعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُهـ

َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اْلَأْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّـا َكـاُنوا 
) تعطي للحـديث معنـًى آخـر ملـؤه التفـاؤل ٦-٥) (القصص/َيْحَذُروَن

عليهـا واألمل  وفيه وعد بالنصر والتمكين فـي األرض ووراثتهـا ومـن 
واستعادة الحق ألهله وجعل األئمـة والقـادة مـنهم ألن اإلرادة اإللهيـة 

 ٦الروم)(َوْعَد اللَِّه َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُهتعلقت بذلك (ونريد) فال تتخلف (
                                                    

)٣ ٢/١ القمي: )تفسير٩ ١ ٠ 

)٤   عشر. الثاني الفصل السنية: الدرر )٠
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) أهل بيته بالمستضعفين فيه إشـارة الـى انطبـاق )، فوصف النبي (
) موسى وهـارون () ولعلهم مقصودون أكثر من اآلية عليهم (

بالوعد اإللهي لورود كلمة (منهم) فيها وليس (منه) أو (منهما) فيما لـو 
) أو هو وأخاه هارون، بل أن لفظ الحـديث كان المقصود موسى (

) كما ال يخفى على المتأمل في الحديث، يفيد حصر الوصف بهم (
  ويجعلهم أيضًا  المقصودين باآلية الشريفة. 

ن قال بتة، في عباده المستضعفين واعدائه المستكبريهذه سنة الهية ثا
اِرَق اَألَمُفوَن َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوْا ُيْسَتْضَعتعالى ( ا ْرِض َوَمَغاِرَبَهـشـَ

َبُروْا ْسَراِئيَل ِبَما َصَلى َبِني ِإَنى َعالَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْس
  ).١٣٧) (األعرافَن َيْعِرُشواُنوْاَكمَّْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َوَد

) يصرِّحون بهذا المعنى في عدة روايات ليطمئنوا وكان األئمة (
شيعتهم ويزرعوا األمل فيهم ويدفعوهم الـى العمـل المثمـر وليردعـوا 

بسنده عن المفّضل قال  أعداءهم عن الظلم، ففي معاني األخبار للصدوق
) نظـر إلـى علـي يقول (إن رسول اهللا () ×(سمعت أبا عبد اهللا 
) فبكى، وقال: أنتم المستضعفون بعـدي) قـال والحسن والحسين (

المفّضل فقلت له: وما معنى ذلك يا ابن رسول اهللا قال معناه: أنكم األئمة 
ِعُفوا ِفـي َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعبعدي إن اهللا عز وجل يقول ( َلى الَِّذيَن اْسُتضـْ

) فهذه اآلية جارية فينا إلى يوم اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن
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٤(القيامة). ١ (  
) أنه وفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أمير المؤمنين علي (

أي –قال (والذي فلق الحّبة وبرأ النسمة لتعطفّن الدنيا علينا بعد شماسها 
٤(عطف الضروس -امتناعها ٢   على ولدها، ثم تلى اآلية. )

) في تفسير اآليـة وفي كتاب الغيبة للطوسي عن أمير المؤمنين (
قال (هم آل محمد يبعـث اهللا مهـديهم بعـد جهـدهم فيعـزَّهم ويـذل 

٤(عدوهم) ٣ ( .  
)في شيعتهم، روي عن أمير المـؤمنين ية جارية بعد األئمة (واآل

)اي خصـومهم  -) قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القـوم- 
فإنا وأشياَعنا يوم خلق اهللا السماوات واألرض على سنة موسى وأشياعه، 
وإن عدونا وأشياعه يوم خلق اهللا السماوات واألرض على سنة فرعـون 

٤(فينا هذه اآليات)وأشياعه فنزلت  ٤ (.  
): (والذي بعـث محمـدًا وقال سيد العابدين علي بن الحسين (

بالحق بشيرًا ونذيرًا، ان األبرار منا أهل البيت وشـيعتهم بمنزلـة موسـى 

                                                    
)٤ ١ ٧ األخبار: معاني ) ٣باب ٩  .١ح ١

)٤  وقيـل ولـدها، عـن حامت كذلك كانت فإذا حالبها تعض الخلق سيئة الناقة وهي  )٢
  عليه. وتعطف منه فتدنو جلده فيحشى يذبح أو ولدها يموت الناقة الضروس

)٤ ٤/١ الثقلين: نور ) ٣ ١ ٠ 

)٤ ٢ االنوار: بحار ) ٤ ٤/١   ٨ح ٧٠
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٤(وشيعته، وان عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه). ٥ (  
فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيده السـلطة ويحكـم 

لكـن قبضته على أولياء اهللا تعالى، ويستضعفهم وقد تطول مدة فرعنته و
وا  الدولة والنصر والغلبة يكون في النهاية ألهل الحـق الـذين استضـعف

  ويذهب ما سواه جفاءًا كالزبد.
وإنما سموا مستضعفين ألن أعدائهم يتوهمون فيهم الضعف بعـد أن 

والمـال والنفـوذ  يسلبوهم كل أسـباب القـوة الظاهريـة مـن السـلطة
ويحاصروهم ويطوقوهم فيستكبرون علـيهم ويظلمـونهم، وهـم ليسـوا 
ضعفاء في ذاتهم بل انهم يملكون اسباب القوة، لكـن لهـم ديـن وورع 
وأخالق وخوف اهللا تعالى يجعلهـم يقـدمون المصـالح العليـا للـدين 
والمجتمع على المصالح الشخصية، ويمنعهم عن اتباع أسـاليب المكـر 

) قـال (ولكـن اهللا ع لتحقيق مآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (والخدا
سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفًة فيما ترى األعين من 
حاالتهم، مع قناعٍة تمأل القلوب والعيون غنى، وخصاصة تمأل األبصـار 

٤(واألسماع أذًى). ٦ (  
) قال في الثناء على أحد أصحابه المخلصين (كـان لـي وعنه (

فيما مضى أخ في اهللا وكان ضعيفًا مستضعفًا، فإن جاء الجّد فهـو ليـث 
                                                    

)٤ ٥ ٤/٣ البيان: مجمع ) ٧ ٥. 

)٤ ٦ ١  الخطبة البالغة، نهج ) ٩ ٢. 
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٤(غاب، وصّل واد). ٧ (   
 وروحه التي بين) ’(أيها األحبة المفجوعون بمصيبة بضعة النبي 

  جنبيه:
مـة ) بمواقفها الرسالية أن تهدي االلقد أرادت السيدة الزهراء (

الى المنهج الذي يوصلهم الى نيل هذا المّن اإللهي ليتخـذ مـنهم قـادة 
العالم ويمكنهم في األرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم عليًا واألئمة من 
بعده والسير على هداهم، قالت (سالم اهللا عليها) في  بعض كلماتها (أما 

لف في اهللا اثنان واهللا لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبّيه لما اخت
ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من 

)، ولكن قدموا من أخره اهللا، وأخروا مـن قدمـه اهللا، ولد الحسين (
حتى إذا الحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث إختاروا بشهوتهم 

اُء َوَربَُّك وعملوا بآرائهم، تبًا لهم أولم يسمعوا اهللا يقول ( َيْخُلُق َمـا َيشـَ
ِرُكوَن  ْبَحاَن اللَّـِه َوَتَعـاَلى َعمَّـا ُيشــْ َوَيْخَتـاُر َمـا َكـاَن َلُهـُم اْلِخَيـَرُة سـُ

َتْعَمـى  الَفِإنََّهـا ) بل سمعوا ولكنهم كما قال اهللا سبحانه (٦٨القصص)(
ت بسطوا ) هيها٤٦الحج)(ْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر َألا

في الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، أعـوذ بـك 

                                                    
)٤ ٧ ٢ الحكمة البالغة، نهج ) ٨ ٩. 
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٤(يارّب من الحور بعد الكور) ٨ (.  
هم تدّل االمة علـى ان وراثـت) ÷(فالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

االرض وتمكينهم فيها حتى تكون يدهم العليـا وغيرهـا مـن البركـات 
اء وطاعتهم لها والتجرد عن االهوتتحقق بوحدتهم خلف قيادتهم الحقة 

ط والتعصبات واالنفعاالت والتحّزبات واالنانيات، وبذلك يحبطون خطـ
المستكبرين في استضعاف الناس من خالل تمزيق وحـدتهم  وجعلهـم 

ا ِفي َن َعَلِإنَّ ِفْرَعْوجماعات وأحزابًا ويضرب بعضهم بعضًا، قال تعالى (
ة فيفقدون قـوتهم ) اي فرقًا مختلف٤القصص)(عًااْلَأْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَي

ي في صراعاتهم الداخلية ويسهل استضعافهم النهم لم يقيموا الـدين فـ
ي عن حياتهم وتخاذلوا على تطبيقه وتركوا فريضة االمر بالمعروف والنه

ْم ِشَيعًا ْلِبَسُكَيَأْو ) (٣٢مالرو)(ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيعًاالمنكر (
  ) .٦٥األنعام)(َوُيِذيَق َبْعَضُكم َبْأَس َبْعٍض

، ان حركـة االمـة نحـو وراثـة االرض ÷وتبين السـيدة الزهـراء 
والتمكين فيها البد ان يقف على راسها القائد الجـامع للشـروط قالـت 

) في خطبتها على نساء المهاجرين واألنصار وهي تـذكر بركـات (
 -وهو محل ورود الماء-) (وألوردهم منهًال  اتباعهم أمير المؤمنين (

فضفاضًا  -كثير-صافيًا رويًا  -الماء العذب السائغ النامي للجسد–نميرًا 
                                                    

)٤ ٤/٣ للشاكري: والعترة المصطفى موسوعة ) ٨ ١ المعارف: عوالم عن ٦٣ ١/٢ ٢٨، 
 الزيادة. بعد النقصان أي الكور بعد والحور المحفور، والمجدوث: القبر، الجدث:
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جانباه، وألصدرهم بطانـًا  -ال يتكدر–تطفح ضفتاه، وال يترّنق  -واسعًا-
َوَلـْو َأنَّ َأْهـَل ونصح لهم سرًا وإعالنًا ( -أي أرجعهم مرتوين مملوئين–

َماِء َواَألْرِض َوَلــِكن اْلُقَر ى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّـَن السـَّ
َوالَِّذيَن َظَلُمـوا ِمـْن ) (٩٦األعراف( )َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن

٤( ) )٥١الزمر)(ء َسُيِصيُبُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهم ِبُمْعِجِزيَن الَهُؤ ٩ (.  
وتـة وال بد ان نعلم ان التمكين في االرض ووراثتها له درجات متفا 

ين ال يقتصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة ال غايـة وان التمكـ
هـو  الحقيقي هو ظهور وانتشار مشروعهم االلهي واقتناع الناس به فهـذا

 تهم وارشادهمالمهم الن غرض الرساالت السماوية اصالح الناس وهداي
َضى َلُهـْم لَِّذي اْرَتُهُم اَوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنالى السعادة والفالح قال تعالى (

ن َكَفـَر وَن ِبي َشْيئًا َوَمـا ُيْشِرُكَلَنِني َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدو
  ) .٥٥النور)(َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن

في تفسير العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: (نظر أبو جعفر الـى 
َوُنِريـُد َأن نَُّمـنَّ ) فقال: هذا واهللا من الذين قـال اهللا (أبي عبد اهللا (

) ) َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهـُم اْلـَواِرِثيَن
كان من اهل هذه االية ولم يكن جزءا من السلطة ) ×(الصادق  فاالمام
استطاع بحكمتـه وتسـديد اهللا تعـالى لـه بسـط مشـروعه ) ×(لكنه 

                                                    
)٤ ٤/٣ : السابق المصدر ) ٩ ٢ ٤ 
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  المبارك.
هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين من أهـل الحـق 
كسائر القضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضـعها الصـحيح مـن 

قتضـيات والقوانين اإلسالمية والسنن اإللهية ألنها من ممنظومة المعارف 
اب ال العدل والرحمة اآللهية، أما مجرد تعرضهم لإلستضعاف وألوان العذ

  يجعل صاحبها موعودًا بالنصر والتمكين.
فقد وُصِفت مجاميع اخرى باالستضـعاف لكنهـا ُأنـذرت وُحـذِّرت 

ذل حياة الخنوع واللتقصيرهم وتكاسلهم وظلمهم أنفسهم والنهم رضوا ب
ل واالستضعاف واالستكانة، وربما داهنوا اهل الباطل ومضـوا معـه، قـا

اُلوْا ُكنَّا وْا ِفيَم ُكنُتْم َقِهْم َقاُلْنُفِسنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي َأإتعالى ِ(
ُتَهـاِجُروْا ِفيَهـا اِسَعًة َفَو لّلِهاُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اَألْرِض َقاْلَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض 

  . )٩٧ء/)( النساَفُأْوَلـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيرًا
طريق  َوُوبَِّخ  مستضعفون آخرون ألنهم كانوا قاصرين ولم يبحثوا عن
 ِإالَّى (المعرفة باهللا تعالى والفقه في الـدين والقيـادة الحقـة، قـال تعـال

َتُدوَن َن ِحيَلًة َوَال َيْهْسَتِطيُعو َال َيِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِناْلُمْسَتْضَعِفيَن 
ــْنُهْم َو ــَو َع ــُه َأن َيْعُف ى الّل ــَ ـــِئَك َعس ِبيًال َفُأْوَل ــَ ــاَن س ــّواَك ــُه َعُف ًا لّل

  ) ٩٩-٩٨)(النساء/َغُفورًا
أما الذين ُوعدوا بالنصر والتمكين ووراثـة األرض فلهـم خصـائص 

ل توفرت فيهم ألن الظلم والعذاب واألضطهاد الذي تعرضوا لـه وخصا
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لم يدفعهم الى التنازل عن مبـادئهم وأخالقهـم والتـزامهم بـالحق، بـل 
حافظوا على وجودهم وعقيدتهم واخالقهم وااللتزام باتباع قيادتهم ومـا 

  زادهم االستضعاف اال هدى وصالحًا ونضجًا. 
ي األرض في عدة آيـات منهـا وقد وردت أوصاف الذين ُيَمّكنون ف

َتـُوا الزََّكـاَة َة َوآالصَّوا الْرِض َأَقاُمالَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي األقوله تعالى  (
د )، بعـ٤١) (الحج/ُموِرَبُة اْلُأ َعاِقَوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه

وا َوِإنَّ اللََّه ُهْم ُظِلُمَأنَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبُأِذَن ِللَّقوله تعالى في وعدهم بالنصر (
  ).٣٩) (الحج/َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر

فتمكينهم في األرض تكون له بركات وآثار تكشف عن صدق نياتهم 
ا الى بهوإخالصهم في أهدافهم وثباتهم على االستقامة التي أمرهم اهللا تع

رض فـي األ ي تتزّين لهم إذا ُمّكن لهموعدم انخداعهم بالدنيا البّراقة الت
  وهذه الخصائص هي:

(أقاموا الصالة) فهم ال يكتفون بأداء الصلوات المفروضة علـيهم  -١
كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهدهم لحث الناس جميعًا على االلتزام 
بها والمواظبة عليها وجعل الصالة وجودًا اجتماعيًا مؤثرًا في حياة الناس 

عن الفحشاء والمنكر ويشعر الجميع بمسؤوليتهم عن إقامته ورادعًا لهم 
والمحافظة عليه، وأوضح مصداق لهذا الوجود صـالة الجمعـة التـي ال 
تؤّدى إال جماعة وبحضور امة كبيرة من الناس مما يجعل لها كيانًا مؤثرًا 
في حياتهم، وهذا ما جّربه المجتمع العراقي عندما أقيمـت فيـه صـالة 
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 ركة.الجمعة المبا

(وآتوا الزكاة) بأن أخرجوا ما في ذممهـم مـن حقـوق شـرعية  -٢
وأقنعوا اآلخرين بفعل ذلك وحّثوهم عليه وساعدوهم في إيصـال هـذه 

ى ؤدي إلـاألموال إلى مستحّقيها وانشئوا بها المشاريع االقتصادية التي ت
 رفاه الناس وتوفير فرص العمل المناسبة والحياة الكريمة لهم.

علون روف ونهوا عن المنكر) فلم يتركوا أهل المنكر يف(وأمروا بالمع
 ما يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخذوا اإلجراءات الكفيلة بـردعهم

ير ل الكثحّتى لو اقتضى األمر معاقبتهم، ولم يجاملوا أو يداهنوا كما يفع
من المتصدين اليوم تحـت عنـاوين مخادعـة كالحريـة والديمقراطيـة 

تمع المدني وفصل الدين عن الدولـة والحداثـة وحقوق اإلنسان والمج
  والعصرنة والتقدم ونحوها من الخدع واألباطيل.

 (وأمروا بالمعروف) وهو كل أمر مستحسن شرعًا وعقـًال وأقـّرُه -٣
العرف، ونشـروه بـين النـاس وعّرفـوهم بـه وأيقظـوهم مـن غفلـتهم 
وأرشدوهم إلى ما يصلح دنياهم وآخـرتهم وعلمـوهم أحكـام الـدين 

بـاع ) ومناقبهم وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتوفضائل أهل البيت (
  القيادة الحّقة.

 هؤالء هم من ينصرهم اهللا تعالى ويعّزهم ويؤيدهم ويمكن لهم فـي
  األرض.

إن كثيرًا ممن مكنهم اهللا تعالى ليبتليهم وينظر فـي سـيرتهم تنّكـروا 
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أوعدهم اهللا بعذابه لتلك الشروط والصفات المطلوبة فانحرفوا وأفسدوا، ف
ُأْوَلِئَك .  َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم(

  ).٢٣-٢٢) (محمد:الَِّذيَن َلَعَنُهُم اللَُّه َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم
السلطة عـن كالذي نشهده اليوم من تخّلي الكثيرين ممن وصل إلى 

 لى هذاأهدافهم وشعاراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حّتى آل األمر إ
  ة.الواقع التعيس الذي يعاني منه الكثيرون،  وهذا كفر عظيم بالنعم

 لكن بوادر النهضة واالنبعاث تفجّرت من جديد هذه االيـام وكانـت
ي التـ الهجمة الوحشية لخوارج العصر ومن يقف وراءهم الضارة النافعة

وّحدت االمة وابرزت مكامن قوتها فتحققت االنتصارات التـي اذهلـت 
  القريب والبعيد.

  ايها االحّبة : 
ة علينا ان نعترف بالعجز عن شكر اهللا تعـالى  علـى التوفيـق القامـ

ا ال للمـرة العاشـرة وهـذ) ÷(الشعائر الفاطمية وتشييع السيدة الزهراء 
حـد فـي اهللا عليها) اذ لم تـأذن الي اينال الى بنظرة كريمة منها (سالم 

ذه تشييعها اال لبضعة افراد من الموالين المخلصين ونأمـل ان تكـون هـ
اء َوُقـْل َجـالنهضة خطوة حقيقية على طريق اقامة دولة الحق والعـدل (

  ).٨١راءاإلس)(اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا
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)٥ ٠ ( 

١٠٩ 

ٍن َخْيٌر َأم مَّْن  َوِرْضَواالّلِه قال تعالى (َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن
ِدي َيْهـَم َوالّلـُه َال اِر َجَهنََّن ِفي َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه

  )١٠٩)(التوبةاْلَقْوَم الظَّاِلِميَن
صـالح ى من قواعد السلوك المعنوي والبنـاء الُتبّين اآلية قاعدة اخر

ييـز لإلنسان والمجتمع، وقد ُعرضت بشكل استفهام لطلب المقارنة والتم
عـالى تبين بنيانين، لكنه ليس استفهامًا حقيقيا السـتحالته فـي حـق اهللا 

غفلة ولوضوح الجواب، بل هو استفهام استنكاري لتوبيخ  الجهلة وأهل ال
ريـري ن الذين ال يميزون بينهما، وهو اسـتفهام تقوالمتعصبين والمنافقي

  لترسيخ االسس المتينة للبنيان الصحيح.
ِجدًا  وجاءت اآلية بعد المقارنة السابقة عليها (َوالَّـِذيَن اتََّخـُذوْا َمسـْ

                                                    
)٥  الجامعيين الطلبة آالف الى ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة وجّهـها التي الكلمة )٠

 الكبـرى النجـف قاعـة علـى لهـم اقيمـت فعاليات ضمن العراقية الجامعات مختلف من
 االثنـين يـوم مسـاء السـالم) (عليهـا الزهـراء الطاهرة الصديقة استشهاد ذكرى بمناسبة

١االخرة/ جمادى/٢ ٢ المصادف ٤٣٦ ٣/٣/٢ ٠١٥ 
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وَلُه  ِضَرارًا َوُكْفرًا َوَتْفِريقًا َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَصادًا لَِّمْن َحاَرَب الّلـَه َوَرسـُ
ِمن َقْبُل َوَلَيْحِلَفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َوالّلُه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن َال َتُقـْم 
ِفيِه َأَبدًا لََّمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيـِه ِفيـِه 

  ).١٠٨-١٠٧الّلُه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن) (التوبة ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأن َيَتَطهَُّروْا َو
وال شك أن المسجد الحق الذي تقوم فيـه هـو الثـاني الن حقيقـة 
 المسجدية متوفرة فيه وأهداف المسجد متحققـة منـه وألن فيـه رجـاًال

 الذي ظاهره األول يسعون للتطّهر والكمال َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن بعكس
  .وشعاره ديني اال أن كل أهدافه هي حرب على الدين وأهلهالمسجدية 

ان البني وهنا يأتي االستفهام االستنكاري والتقريري الذي بدأنا به فأن
هللا المثمر الراسخ الرصين هو ما ُاسس على ركيزتين: التقوى ورضـوان ا

تعــالى، فاألســاس االول التقــوى المــأخوذة مــن االتقــاء واالجتنــاب 
تجنب كل شيء سيء وخبيث سواء على مستوى النّيات  واالحتماء تعني

يـر غأو األعمال فال رياء وال سمعة وال حب الجاه والـدنيا وال مصـادر 
ان مشروعة للمال وأساليب ماكرة في العمل، واألساس الثاني هو الرضو

 الذي يعني اشتراك كل العناصر اإليجابية مـن نظافـة األيـدي وسـالمة
  وابتغاء الخير واإلحسان. النيات والصدق في العمل

ويقابله بنياٌن فاشٌل في مهب الريح وباٌل على أصحابه يشبهه القـران 
الكريم بمن بنى على (شفا) أي حافة (جرف) وهي حافة النهر أو البئـر 
التي جرف الماء ما تحتها فهو (هاٍر)  أي متصدع مشرف على السـقوط 
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لة فيسقط في هذا الوادي واالنهيار في أي لحظة ألنها حافة منخورة متآك
  المرعب العميق.

طلبـه يوال يختلف اثنان في ّأن البنيان األول هو الثابت الجيد الـذي 
  العقالء فعليهم أن يتوجهوا الى مثله، ويتجنبوا الثاني. 

وهمـا ) ’(واآليات وإن نزلت في حالة قائمة فـي زمـن النبـي 
٥(مسجد ضرار ١ الذي بناه جمع من المنافقين في قضية معروفة لألهداف  )

بإحراقه، وفي ) ’(المتقدمة وقد أمر النبي  ١٠٧المذكورة في اآلية / 
الذي ُأسس على التقوى اال أنها ) ’(مقابله مسجد قبا أو مسجد النبي 

عامة شاملة لكل بنيان لذا قلنا انها  -كما هو شأن سائر اآليات القرآنية –
اعدة عامة من قواعد السلوك، روى في مصباح الشـريعة عـن تؤسس لق

(وكل عبادة مؤسسـة ) ×(في تأويل اآلية قوله ) ×(اإلمام الصادق 
٥(على غير التقوى فهي هباء منثور) ٢ (.  

 وفي ضوء هذا المعنى الواسع لآلية الكريمة تكـون النتيجـة أن كـل
صـالحًا  حالة أو مؤسسة أو مشروع فردي أو جماعي يراد له أن يكـون

  ومثمرًا ومتينًا ويدوم عمله ال بد أن يشتمل على ركنين:
أن يكون الغرض الذي اسس من أجله والهدف الذي يصبو الـى  -١

                                                    
)٥ ّلعين بعض حكى )١  والبنـاء االعمـار يتقبـل ال اليوم الى ضرار مسجد موقع ان المّط

 العالم. واهللا وتهّدم احترق ُعمَِّر كلما انه هناك من ويقول

)٥ ٢/٢ الثقلين: نور )٢ ٦ ٨  
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تحقيقه نبيًال ساميًا والنية التي تدفعه اليه حسنة مسـتندة الـى تقـوى اهللا 
 تبارك وتعالى وطلب رضوانه (ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم).

 لون فيهأن يكون القائمون على هذا البنيان والمدبرون ألمره والعام -٢
ٌل ِرَجا مؤمنين مخلصين يحبون الخير والتطهر والكمال ويسعون اليه (ِفيِه

 ُيِحبُّوَن َأن َيَتَطهَُّروْا).

ي حابه فـواال فان البناء ينهار وال يحقق شيئًا بل يكون وباًال على أص
م رات وأسماء دينية لخداع النـاس وسـوقهالدنيا واالخرة وإن رفع شعا

 لتحقيق المصالح الشخصية فال يصح أن يكون االنسان مغفـًال وينخـدع
 بالعناوين الفارغة من المحتوى الصحيح. 

سة وينبغي مالحظة نقطة مهمة في المسيرة اإلصالحية للشريعة المقد
 –يِه ِفُقْم َتوهي أنها تقّدم البديل الصالح حينما تهدم الحالة الفاسدة (َال 

لمؤسـس وهو المسـجد ا-قُّ َأن َتُقوَم ِفيِه والبديل َأَح -اي مسجد ضرار
باني اعتمدته الشريعة منذ أول كلمة نطق بها ) وهو منهج ر-على التقوى

آللهة (ال اله اال اهللا) فهي في الوقت الذي تبطل ا) ’(الرسول الكريم 
ا لم اننـارك وتعـالى، فلنـتعالمزيفة المصطنعة ُتقيم عبادة التوحيد هللا تبـ

ا ان ة علينحينما نريد هدم حالة معينة فاسدة اجتماعية او ثقافية او عقائدي
 نؤسس ونبني البديل الصالح، فحينما نريـد معالجـة الفسـاد االخالقـي

  ا.واالنحراف الجنسي علينا ان نيّسر امور الزواج ونساعد عليه وهكذ
الذين وفدتم الـى النجـف  أيها األحبة من الشباب وطلبة الجامعات
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باستشـهاد زوجـه بضـعة النبـي ) ×(األشرف لتعزية أمير المـؤمنين 
)’(  

 استحضروا هذا المعنى وأنتم تتلون هذه اآليـة الشـريفة واجعلوهـا
نبراسًا وبوصلًة لحياتكم ألنكم بصدد وضع حجـر األسـاس لعـدد مـن 

  مشاريع البناء:
بل المعنوي والعالقة مع المشروع االول: بناء النفس والذات والمستق

اهللا تعالى التي هي أساس الحياة اآلخرة الباقية ألن الفتى الذي يبلغ سـن 
الرشد ويلتحق بالبالغين هو في بداية حياة جديدة ُيشّرف فيها بالتكاليف 
االلهية وتنفتح امامه فرص التكامل والقرب االلهي عليه ان يلتفـت الـى 

وان، ويكون كما أراد اإلمام السـجاد بناء حياته على تقوى من اهللا ورض
في دعائه (واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي ) ×(

من كل شر) لذلك أعطت األحاديث الشريفة قيمة كبيرة لمن ينشأ مـن 
) ’(أول أمره ويؤسس بنيان نفسه على طاعة اهللا تعالى، عـن النبـي 

ظل اال ظله: إمـام عـادل قال (سبعة في ظّل عرش اهللا عز وجل يوم ال 
٥(وشاب نشأ في عبادة اهللا عز وجل...) ٣ ) ’(وفي حديث آخر عنـه  )

(فضل الشاب العابد الذي تعّبد في صباه على الشيخ الذي تعّبـد بعـدما 
٥(كبرت سنُّه كفضل المرسلين على سائر الناس) ٤ قال (إن ) ’(وعنه  )

                                                    
)٥ ٣ الخصال: )٣  ٨ح ٤٣

)٥ ٤ العمال: كنز )٤ ٣٠٥٩ 
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نة أحب الخالئق الى اهللا عز وجل شاب حدث السن فـي صـورة حسـ
جعل شبابه وجماله هللا وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن مالئكته، 

٥(يقول: هذا عبدي حقا) ٥ (.  
الى  المشروع الثاني: إن الطالب الجامعي الذي ُينهي دراسته ويتوجه

 العمل والكسب عليه أن يفهم أنه يبني مستقبله ويحـدد بوصـلة حياتـه
ه مج عملظيفة والعمل ويضع برناالقادمة فال بد أن يحدد اختياره لنوع الو

  وفق هذه االسس المتينة للبناء.
المشروع الثالث: إنكم مقبلون على الزواج إن شـاء اهللا تعـالى بعـد 
ِصَف  في بعض األحاديث الشريفة أنه بنيان،  المشروع الثاني والزواج ُو

قال:(َمـا ُبِنـَي ِبَنـاٌء ِفـي ) ’(عن رسـول اهللا ) ×(عن أبي جعفر 
٥(َأَحبُّ ِإَلى اللَِّه عّز وجّل ِمَن التَّْزِويِج) اإلْسالِم فالذي يريـد أن يبنـي  )٦

حياة زوجية سعيدة صالحة مثمرة عليه أن يبنيها من أول خطـوة عنـدما 
يبحث عن الزوجة أن يجعل أساس اختياره التقوى ورضوان اهللا تعـالى 
في صفات الزوجة ومعدنها وفي نيته من مشروع الزواج، وليس البحـث 

لشريفة، كقولـه عن االمور الدنيوية الزائلة، وهو ما نطقت به األحاديث ا
(عليك بذات الدين)، والمرأة يوجه لهـا نفـس الخطـاب قـال ) ’(

                                                    
)٥ ٤ العمال: كنز  )٥ ٣١٠٣ 

)٥  ٤ ح ١ باب وآدابه، مقدماته ابواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )٦
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٥((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)): ’( ٧ (.  
المشروع الرابع: ما بعد الزواج وهو إنجاب ذرية طيبة صالحة تكـون 
عاقبتهم الى خير عليه وذلك بأن يؤسس بنيانهم ويلتفت الى تربيتهم من 

ى الخير وطاعة اهللا تعـالى واألخـالق الفاضـلة وتجنـب أول أيامهم عل
الرذائل فإن بناءه سيكون رصينًا ثابتًا مستقيمًا حتى ورد عـن رسـول اهللا 

٥(قوله (من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر)) ’( ٨ وعن  )
٥(قال (العلم من الصغر كالنقش على الحجر)) ×(أمير المؤمنين  ٩ أما  )

كذلك وحصل اعوجاج فيحتـاج الـى مشـقة كبيـرة  إذا لم يكن أساسه
  إلصالحه وقد يتعذر ذلك كما هو واضح. 

  ى.المعن فليلتفت أحبتنا الشباب وأولياء امور الفتيان والصغار الى هذا
وهكذا تتوسع الحالة الى الذي يتصدى لقيادة دينية أو سياسـية فـي 

ًا فانه ال بد مساحة صغيرة أو مساحة واسعة ويريد أن يبني مجتمعًا صالح
أن يكون أساس بنيانه تقوى اهللا تعالى وطلب رضوانه، روي في الحديث 
الشريف (صنفان من امتي ان صلحا صلحت وان فسدا فسدت: العلمـاء 

٦(واالمراء) ٠ (.  
                                                    

)٥ ١ج األنوار: بحار )٧ ٠ ٣ص ٣ ٧   ٣ح ٢
)٥ ١/٢ االنوار: بحار )٨  ٦ ح ٢٢

)٥ ١/٢ االنوار: بحار )٩ ١ ح ٢٤ ٣ 

)٦ ٣ ص الخصال: )٠ ٣- ٦ ١ ح ٧ ٢ 
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ي البـان وهنا عالقة تكاملية متبادلة بين البنيان والباني فكما أن حـال
بنيـان الى مؤثر في صالح الالمعنوي المستند الى التقوى ورضوان اهللا تع

كالمشـاهد –واستقامته وديمومته، كذلك فإن البنيان الصـالح المبـارك 
ء نفوس رواده وسـمو حـالتهم المعنويـة (ِفيـِه مؤثر في صفا -المقدسة

اق لريـاء والنفـاد الـى ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأن َيَتَطهَُّروْا)، كما أن البناء المسـتن
تفت لوب مرتاديه، فال بد لإلنسان أن يلوخبث الباطن يؤثر في نفوس وق

، الى الركن الثاني فيختار صـحبة الصـالحين وال يكتفـي بـالركن األول
  ِريَن).طَّهِّوحينئٍذ يحظى بمحبة اهللا تبارك وتعالى (َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُم

وعلى أي حال فهذه قضية خطيرة أثارها القرآن الكريم ال نستطيع   
يـأمر بعـض ) ’(اصيلها، بحيـث أن النبـي بهذه العجالة بيان كل تف

ير أصحابه أن يحرقوا مسجد الضرار إلحباط هذا المشروع المنافق الخط
هذا الذي يمّزق وحدة المجتمع المسلم مع أنه في ظاهره مشروع ديني، و

  الكالم له بيان أخر.
اء لكن ما اريد أن اقوله أننا في كل تفاصيل حياتنـا فـي عمليـة بنـ 

رية ى البشـء أنفسنا الى اسرتنا الى مؤسساتنا الى مجتمعنا الابتداء من بنا
بنـاء كلها فال بد من االلتفات الى االسس الرصـينة التـي تقـوِّم هـذا ال

  وتحّسنه ليؤدي أهدافه بشكل تام.
وكما هو واضح فإن فـي كـل الحـاالت المتقدمـة وأنـواع البنيـان 

لتلـك المشـاريع  -كما ُيقال–المذكور فان المرأة هي المدير التنفيذي 
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ّميت امـًا  وهي المهندس المباشر لتنفيذ مراحل البناء واستقامته وانما سـُ
قولها: ) ÷(ألنها االصل في هذا الوجود، ولذا ورد عن السيدة الزهراء 

٦(فان الجنة تحت اقدامها) -أي االم –(الزم رجلها  ١ (.  
أما الرجل فهو المهندس المصمم لتلـك المراحـل والمخّطـط لهـا  

  والمقوِّم لمسيرتها. 
ه أكمل مثال للنجاح في بناء كل هذ) ÷(وقد كانت السيدة الزهراء 

 المشاريع، فعلى صعيد الذات هي من الخمسة أهل الكساء أكمل الخلق
هللا اات وقد ُخِلَق الوجود ألجلهم: فاطمة وأبوها وبعُلهـا وبنوهـا (صـلو

  عليهم أجمعين) وهي محور هؤالء الخمسة.
وعلى صعيد االسرة فاسرتها أسعد وأطيب وأطهر اسـرة هـي وأميـر 

  ). ’(المؤمنين وفي ظل رعاية أبيها رسول اهللا 
منها وعلى صعيد الذرية فهي أصل الذرية الطّيبة الطاهرة المعصومة و

هللا ارك سـّماها ا، وعلى صعيد العطاء المثمر المب)’(ذرية رسول اهللا 
نَّـا (ِإ) ’(تعالى (الكوثر) وجعلها هبة اهللا تبارك وتعالى لرسـول اهللا 

  ير.) والكوثر تعني الخير الكث١َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر) (الكوثر
هذه الحقيقة القرآنية تكشف عن أهمية نشر فروع الحوزة العلمية في 
المحافظات المختلفة للرجال والنساء وتكتسـب شـرفها وأهميتهـا مـن 

                                                    
)٦ ٤/٣للشاكري: والعترة المصطفى موسوعة )١ ٦٥ 
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وظيفتها في بناء االنسان والمجتمع علـى أسـاس التقـوى ورضـوان اهللا 
تعالى من خالل نشر المعارف القرآنيـة واألحكـام الشـرعية واألخـالق 

ا مشروعكم على هذه االسس الرصينة مـن أول يـوم الـى الفاضلة فابنو
آخره وارفدوه دائمًا بالنخبة الصالحة الطيبة مـن الشـباب ليكـون لكـم 

  صدقة جارية بكل كلمة تدل على هدى أو ترّد عن ضاللة.
وأدعوكم الى التنويع في آليات عملكم وعدم التوقف عند طريقة   

   تجديد.ان والحياة التغيير والمعينة على طول المدة الن من طبيعة االنس
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٤٤٧   

 

)٦ ٢ ( 

ومعهن ولـده اإلمـام ) ×(روي انه لما ُأدِخل سبايا اإلمام الحسين 
على مجلس عبيد اهللا بن زيـاد ودار بينهمـا كـالم، أمـر ) ×(السجاد 

ابن زياد أمـا (أبالقتل تهددني يا ): ×(فقال ) ×(اللعين بقتل اإلمام 
٦(علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من اهللا الشهادة ) ٣ (  

هذه كلمة يرّددها الخطباء (جزاهم اهللا خيـرا) علـى المنـابر وتثيـر 
أن نتوقف عندها لنتساءل لماذا القتل لهـم  نالعواطف والعبرات، من دو

) مما يعني ^هل البيت (أ) عادة؟، وهو معنى تكّرر  في كلمات ^(
) للقتل لم يكن حالة عابرة وإنما تحّول الى عادة، أي ^تعرضهم (أن 

خر، حتى اشتهر عـنهم ) واحدًا بعد اآل^ظاهرة تتكرر نسختها معهم (
٦(و مسموم)أ) (ما منا اال مقتول ^قولهم ( ٤ (.  

نـك ال تخلـي إ(و) ×(ميـر المـؤمنين أوورد في نهج البالغة عن 

                                                    
)٦  فـي الدينيـة الصدر جامعة وفد مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )٢

١ يوم التمر عين قضاء في الكريم القران ودار كربالء ١/١ج/٥ ٧/٣/٢ المصادف ٤٣٦ ٠١٥  
)٦ ٤ االنوار: بحار ) ٣ ٥/١ ٦طاووس: البن اللهوف عن ١٨ ٢ 

)٦ ٢ :الشرائع علل) ٤ ٢ ٦ 
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 مغمـوٌر اع أو خائٌفرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطأ
٦(كي ال تبطل حججك) ٥ (.  

) بين مقصّي معزول أو مشرد مطـارد محاصـر وإذا كـان ^فهم (
مثلهم ليس بالمطاع فلمـن تعطـي البشـرية طاعتهـا؟ لفرعـون، نمـرود 

تمكن؟ وصدام؟ وإذا كان مثلهم خائفًا متخفيًا فلمن السلطة والقدرة والـ
  !ولياء الشيطان من الطواغيت والمستكبرينأل

مل العميـق، لمـاذا أوهذه الظاهرة في حياة االمة تتطلب التوقف والت
رض ومن عليها بوجودهم عاظم الذين تشرفت األيكون مصير هؤالء األ

المبارك الذين خلقهم اهللا تعالى رحمة للعـالمين وكلهـم عطـاء وخيـر 
القتل والحبس والتعذيب والتشـريد  للبشرية، لماذا يكون جزاؤهم دائمًا

ن تضـعهم فـي حـدقات أصرة والعزل؟ اليس من واجب االمـة والمحا
طالـة بقـائهم ليـزداد إجل الدفاع عنهم وحمايتهم وأعيونها وتتفانى من 

عمارهم، أالعكس وتفتقدهم في زهرة  لانتفاع البشرية منهم؟ فلماذا يحص
مـام الجـواد قضت شهيدة في الثامنة عشـرة واإل) ÷(فالسيدة الزهراء 

فـي الثامنـة )  ×مـام العسـكري(لعشـرين واإلفي الخامسة وا) ×(
مـام الحسـن ربعـين واإلفي الثانية واأل)  ×مام الهادي(والعشرين واإل

ربعين وهكذا وكلهم مضوا شهداء بالسيف في السابعة واأل) ×(السبط 

                                                    
)٦ ٣ /االول الجزء :الكافي صولا )٥ ٢ :النعماني غيبة و ٧٤ ٢ـ ٠٩ ١٠  
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  و السم.أ
لم ومـرارة عـن هـذا المصـير الـذي أعبرون بـ) حينما ُي^نهم (أ

و لـرغبتهم فـي أنفسـهم ن حـبهم ألفال ينطلق ذلك مـ يواجهونه دائمًا
هـا اال  ينالاالستزادة من هذه الدنيا فان (كرامتهم من اهللا الشهادة) التي ال

) لكن ١٤٠مرانجتباء الهي (َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء)(آل عإذو حظ عظيم وب
ه ي تواجلمهم ومرارتهم ينطلق من شفقتهم على االمة البائسة والشقية التآ

من حسان بهذا المصير القاسي، وتخنع وتخضع لالخير واإلمن يريد لها 
ى سف الذي عبر عنه قوله تعـالسى واألذاب؟ هذا األعيسومونهم سوء ال

وٍل  َتْهِزُئون  اُنوا ِبـِهَكـالَّ ِإ(َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َيـْأِتيِهم مِّـن رَّسـُ َيسـْ
  ).٣٠)(يس

ه قيادتهم الحقة، اال انه ورغم هذه الصورة القاتمة لسلوك الناس تجا
يوجد بصيص من نور يضيء لمن يريد سلوك طريق الهداية وينير درب 

بقوله (..........اولئك هم االقلون ) ×(الحقيقة، عبر عنهم امير المؤمنين 
٦(عددًا) ٦ الرحمـة االلهيـة  إلدامـةورغم قلة عددهم اال ان بهم الكفاية  )

طيف بهم ال يتركهم تائهين ضـالين للخلق، الن اهللا تعالى شفيق بعباده ول
وان تنكروا له وعادوه وبارزوه بالعصيان، فهو تعالى يوصي عباده بعباده 

 فـي واسـعاهم الطفهـم الي فأحبهم عيالي الخلقفي الحديث القدسي (

                                                    
)٦ ٣ ص االول الجزء الكافي صولا )٦ ٧٤ 
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٦()حوائجهم ٧   وال شك انه شفيق بعباده من انفسهم. )
ي والمتكـررة فـوالخالصة ان هذه الظاهرة الخطيرة المخالفة للفطرة 

كل جيل حتى اليوم، يجب ان نتوقف عندها تشخيصا وعالجا، تشخيصا 
ه ا جملـة مـن هـذنـلها ونعرف اسبابها، وقد اوردبان نلتفت اليها ونحّل

ال يتنـاهون ) ×((اعـداء علـي (االسباب  في محاضرة سابقة بعنوان 
  .)كمناقبه)

ال يقـل  هذه االمراض االجتماعية المعنوية يجب ان تحظى باهتمـام
 ولىأ ولىعن االهتمام باالوبئة المرضية العامة التي تصيب الجسد بل األ

 سـان فـيب الحياة الباقية الدائمة في االخرة وتنكد حيـاة االنالنها تخّر
  .الدنيا لكن مشكلتها في عدم االلتفات الى خطورتها

 أالعالج يتضمن خطوات عديدة يبـدهذا على صعيد التشخيص، اما 
) ^وسـيرة اهـل البيـت ( القرآنيـةالـدين والمعـارف في من التفقه 
خـالل  ثم نشر هذه العلوم بين الناس منوااللتزام بها عمليا، واخالقهم 

  ليات.الحوزات الدينية ومدارس القران الكريم وغيرها من اآل
وهذه فرصة ثمينة للطاعة ان يكون احدنا من الـذين وصـفهم اميـر 

وال نكون من الكثرة الغافلة  ،عددا) (اولئك هم االقلون) ×(المؤمنين 
َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبـاِد َمـا َيـْأِتيِهم مِّـن (التائهة التي يقول عنها اهللا تعالى 

                                                    
)٦ ١ ص ٢ ج : الكافي) ٧ ١ ٩   
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 ) بتضييعهم لهذه الفرص الثمينة.٣٠رَُّسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون)(يس
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٤٤٨   

  
)( 

لشهر رجب أسماء عديدة أطلقت عليه لخصائص ومّيزات فيه، ومنها 
ففـي كتـاب ثـواب االعمـال ) ’(انه شهر اهللا تعالى سماه به النبي 
 اهللا شـهر رجبـًا إن قـال : (أال) ’(للشيخ الصدوق عن رسـول اهللا 

 مـن شـهٌر يقارنـه ال ألنـه األصّم ُسمّي وإنما عظيٌم، شهٌر وهو األصّم،
٢(وتعالى) تبارك اهللا عند وفضًال حرمًة الشهور   الى آخر الحديث. )
ويمكن أن نفهم معنى كونه  شهر اهللا بعدة وجوه من خالل تقدير     

المضاف، فهو شهر رحمة اهللا تعالى حتى كان من اسمائه رجب األصّب 
٣(الن الرحمة تّصب فيه على األمـة صـبًا ، وهـي الرحمـة الخاصـة ال )

                                                    
 مجموعـة على ظله) (دام اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة القاها كلمة ) ١(

 اقيمـت دورة خـالل العراقيـة الجامعات في االسالمي العمل عن مسؤولين جامعيين طلبة
١ الجمعة يوم االعالمي العمل على لتدريبهم االشرف بالنجف لهم ١رجب//٢ ٤٣٦ 

١/٥/٢ المصادف ٠١٥ 

٥ : االعمال ثواب ) ٢(    رجب. صوم ثواب : باب ٤

 مفـاتيح راجـع وسلم)، واله عليه اهللا (صلى اهللا رسول عن المروي الحديث بحسب ) ٣(
١ : الجنان ٨ ٠. 



٩٣١٧ 
 

العامة الموجودة في كل زمان، وهو شـهر كـرم اهللا تعـالى الن الرحمة 
العطاء االلهي والموائد التي اعدت للطائعين ال نظير لها كما في الحديث 

  السابق واالتي ونحو ذلك فهذه المعاني كلها صحيحة .
هللا الكن الذي اريد عرضه اآلن من معنى شهر اهللا هو انه شهر معرفـة 

اوت لغايات كما يقال وبها يتفاضـل العبـاد وتتفـتعالى، التي هي غاية ا
درجة قربهم من اهللا تعـالى، والـذي يؤيـد هـذا الوجـه تركيـز اذكـار 
وتسبيحات وأدعية شهر رجب على هذه المعرفة فشـهر رجـب فرصـة 

ة لتحصيل هذه المعرفة، ومن طرق تحصيلها التأمل في االدعيـة الرجبيـ
ي عـن ك االدعية الدعاء المـروالتي تعّرف اهللا تعالى الى عباده ومن تل

 ُكلِّ ْنَدِع َسَخَطُه ُنآَم َو َخْير، ِلُكلِّ َأْرُجوُه َمْن (َيا) : ×(االمام الصادق 
 َمـْن ُيْعِطي َمْن َيا َلُه،َسَأ َمْن ِطيُيْع َمْن َيا ِباْلَقِليِل، اْلَكِثيَر ُيْعِطي َمْن َيا َشٍر،
  ْحَمًة).َر َو ِمْنُه ُتَحنُّنًا َيْعِرْفُه َلْم َمْن َو َيْسَأْلُه َلْم

تّصور لو ان أنسانًا بهذه الصفات : ترجو منه كل خير يخطـر علـى 
بالك وتتوقع منه أي عطاء مهما عظم، وتأمن شّره وعقوبته مهما صدرت 
منك من اساءة وجرم وتقصير، ال يكتفي بإعطاء مـن سـأله بـل يعطـي 

عه فـي المنزلـة التـي إبتداءًا لمن لم يسأله بل ومن لم يعترف به ويضـ
يستحقها ومع ذلك يعطيه ويفيض عليه من كرمه ال لشيء إال ألنه كتـب 
على نفسه الرحمة، فكم ستحب مثل هذا االنسان وتعشقه وتتـودد اليـه 
وتقترب منه وتلهج بذكره والثناء على جميل صنعه، هذا مـع ان عطـاء 
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  المخلوق مهما عظم ال يقاس بعطاء الخالق.
 َمْفُتـوٌح :(باُبـَك) ×(الخـر عـن االمـام الصـادق أو في الدعاء ا

 ُمتـاٌح ْيُلَكَوَن اِئليَن،ِللّس باٌحُم َوَفْضُلَك ِللّطاِلبيَن َمْبُذوٌل َوَخْيُرَك ِللّراِغبيَن،
 نـاواَك، ْنِلَمـ َتـِرٌضُمْع َوِحْلُمَك َعصاَك، ِلَمْن َمْبُسوٌط َوِرْزُقَك لآلِمليَن،
  ْعَتديَن).اْلُم َلىَع اِالْبقاُء َوَسبيُلَك اْلُمسيئيَن، ِاَلى اْالْحساُن عاَدُتَك

أي صفات وأي اسماء أحسن مـن هـذه الصـفات: وهكـذا يمكـن 
  .استفادة المزيد من المعرفة اآللهية من خالل أدعية رجب المباركة

اء وهنا فائدة اخرى ال نغفل عنها وهي أن نتخذ هذه الصفات واألسم
عرنا ونعمل على تزيين سلوكنا وتهذيب مشاالحسنى مثًال أعلى نتأسى به 

 )، فهـل٦٠اَألْعَلـى) (النحـل اْلَمَثـُل بهذه الصفات، قـال تعـالى (َوِلّلـِه
المتدينون متصفون بهذه الصفات: ترجوهم لكـل خيـر تقصـدهم فيـه، 

  وتأمن غضبهم وسخطهم اذا اسأت لهم او قّصرت في حقهم وهكذا.
مناخًا مناسـبًا لتحصـيل ومن جانب اخر فان شهر رجب يمثل بيئة و

هذه المعرفة ألنه من محطات النفحات االلهية الخاصـة ومـن األسـباب 
التي جعلها اهللا تبارك وتعالى لنيل رضوانه، فمن طلب هذه المقامات من 
اهللا تعالى وسعى لها سعيها أعطاه اهللا تبارك وتعالى ذلك، وهذا وعد بلغه 

 تعـالى اهللا قـال: (إّن أنه) ’(فقد روي عن النبي ) ’(رسول اهللا 
 رجـب شـهر دخل فإذا الداعي، له يقال مَلكًا السابعة السماء في نصب
 طـوبى للـذاكرين طـوبى الصـباح إلى منه ليلٍة كّل الملك ذلك ينادي
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 أطـاعني، من ومطيع جالسني، من جليس أنا: تعالى اهللا ويقول للطائعين،
 رحمتـي، والرحمـة عبـدي، والعبد شهري، الشهر استغفرني، من وغافر
 اسـتهداني ومـن أعطيتـه، سألني ومن أجبته، الشهر هذا في دعاني فمن

 وصل به اعتصم فمن عبادي، وبين بيني حبًال الشهر هذا وجعلت هديته،
١(إلّي) (.  

 هذا بعض عطاء اهللا تبارك وتعالى في شهر رجب، فطوبى لمن ازداد
  معرفة باهللا تعالى وتقربًا اليه سبحانه .

  ايها االحبة : 
ب ذكرت هذه الخاطرة او النفحة الرجبية أللفات نظركم الى الجوانـ

المعنويـة واالخالقيـة فــي عملكـم بـل فــي حيـاتكم عامـة لتتصــفوا 
بالموضوعية واالنصاف في نقل الحقيقة من دون تحريف فيهـا الن فـي 

ن ذلك ظلمًا للمتقين، كما ادعوكم الى االلتفات الى هـذه الجوانـب مـ
ول عن رس بار عند نقلكم وتحليلكم لها، كما حلّلنا هنا خبرًا منقوًالاالخ
 ).’(اهللا 

  
  
  

                                                    
٩ : االنوار بحار ) ١( ٨/٣ ٧٧. 
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٤٤٩   

  


 

) ظلـه دام( اليعقـوبي محمـد الشـيخ الديني المرجع سماحة رّحب
٢(كوبيش يان بالسيد  زيارتـه خالل العراق في المتحدة االمم بعثة رئيس )

٣(ل  للسيد خلفًا لعمله تسّلمه بداية في االشرف النجف في الدين مراجع)
 التـي العظيمـة المسـؤولية علـى كـوبيش يان السيد وأّكد ميالدينوف،

 والحفـاظ البالد مشاكل حل في البناء ودورها الدينية المرجعية تحملتها
 ملفـات عـدة لمناقشة المرجعية بلقاء تشرف انه وقال البلد وحدة على

 الى اعادتهم في واالسراع ماليين ٣ مقدارهم يبلغ الذين النازحين كملف
 يرغـب انـه وقـال المسـلحة الفصـائل علـى الحكومة وسيطرة ديارهم

  .والنصائح التوجيهات الى باالستماع
                                                    

١ عام ولد – سلوفاكيا جمهورية من ) ٢(  سفارات في الدبلوماسي بالعمل التحق ،٩٥٢
١ عام منذ جيكوسلوفاكيا دولته  ومنظمة المتحدة كاألمم ومنظمات دول عدة في ٩٨٠

 الخارجيـة وزيـر منصـب شـغل االوربـي، والتعـاون االمـن ومنظمة االسالمي المؤتمر
٢ من السلوفاكي ٢- ٠٠٦ ٠٠٩ .  

١ رجب//١ اللقاء تاريخ ) ٣( ٢ المصادف ٤٣٦ ٠/٤/٢ ٠١٥  
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 الصـعيد علـى سواء الدولية المساعدات كل المرجع سماحة وشكر
 تقّدم يالت االعالمي و السياسي او االستخباراتي او العسكري او االنساني
 دةواحـ تحّل تكاد ال التي الفظيعة الكوارث هذه من يعاني وهو للعراق

 مئة وحنز من الماضية القليلة االيام شهدته ما وآخرها اضعافها تبرز حتى
 اسانعكـ بسـبب تعقيدًا العراق مشاكل وتزداد االنبار في اهلنا من الف

  . ارضه على والدولية االقليمية الصراعات
 كـونلي ايجابيا العراق به يمر ما مع التعاطي يكون ان سماحته وأّكد

 : ذلـك على مثالين وذكر المشكلة، من ال الحل من جزء الدولي الجهد
 معنـده تحققت فعندما االيراني النووي الملف وهو:  االيجابي احدهما

 على واصّروا صبروا فأنهم ومنصفًا سلميًا الحل يكون ان في جدية ارادة
 بنقاطـه االخيـر االتفـاق وهـو) نتيجـة حققوا حتى حِل الى( يصلوا ان

 المحـدد، موعـدها فـي النهـائي شـكلها تأخذ ان نرجو التي العمومية
 سـتكون كيـف العسـكري بالعمـل عولجـت المسـالة ان لو فتصوروا

  . والعالم المنطقة على كارثية والنتائج التداعيات
 اعتبرهـا التـي تكريـت تحريـر بعـد حصل ما وهو:  سلبي: ثانيهما
 مشـاركة وكانـت عنهـا للـدفاع وحّشدوا العالمية عاصمتهم الدواعش

 ان بعـد تكريـت وحرروا كبيرة انجازات وحققوا متميزة الشعبي الحشد
 وكثير متطوعون وهم متوقعًا كان ما دون لكنها  جسيمة تضحيات قدموا
 يشـتريه او الشخصـي بسـالحه يقاتـل وربمـا راتب اي يستلم ال منهم
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 اهلهـا الى المدينة واعادوا الكبيرة الملحمة هذه سطّروا ولما المتبرعون،
 ابناء قطع فهل المحالت، سرقة او المنازل بحرق االتهام صيحات تعالت
 امتيـازات بـال بدمائهم وضّحوا - مترات الكيلو مئات والجنوب الوسط
 به يذهبون واين ؟ منزليًا اثاثا او ثالجة ليسرقوا جاؤوا هل - لهم تصرف

 بعـض اكـد وقـد ؟ القتـال لجبهـات البعيدة المسافات هذه على وهم
 نفسـها المنطقـة ابناء بعض هم االفعال بهذه القائم ان المحليين الزعماء
 مـع المتسللين الصداميين بقايا بها قام او العشائر بين للثأرات او لالنتقام

 لهم وهم الشعبي والحشد االمنية القوات صورة لتشويه المتطوعين حشد
 المتطوعين افراد بعض ان فرض ولو ؟ والنهب السلب في كثيرة تجارب
 اخطـاء بـال تحصـل ان لحرب يمكن فهل الناس حقوق على تجاوزوا

  الجميع؟ على تعمم فلماذا
 نطالبو واالنتقام الثأر جرائم ونرفض االنتهاكات هذه بشدة نحرم انّنا

 ان يجـب لكننـا العقوبـات، بأشـد ومعاقبتهم عنها المسؤولين بمحاسبة
 ةجراحي بعملية يقوم كالطبيب ؟ الصحيحة المعالجات دائرة ضمن نضعها
 المتطـوعين سنشـِعر واال ، غيـره دون فقط يستأصله فانه مريض لعضو

 همبين عميقة فجوة ونخلق االرهاب مواجهة في االندفاع وعدم باإلحباط
 المغرضـين بعض صّور حتى لتحريرها جاؤوا التي المناطق سكان وبين

 نالسكا اولئك نظر في الشعبي الحشد ومقاتلي الدواعش بين فرق ال ان
  ؟ معقول هذا فهل
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 علـى الدولـة هيمنـة اضـعاف محاوالت من المرجع سماحة وحذَّر
 العراقـي الجيش هيبة من واالنتقاص االرض على يجري وما مؤسساتها
 مـن ثانويـًا دورهـم وجعل معنوياتهم وكسر عمومًا المسلحة والقوات

 تهامسـاعد نشـكر ان اال يسعنا ال نظامية غير قيادات على التركيز خالل
 واتالق عن بديًال تكون ان يمكن ال لكنها االنجازات تحقيق في ودورها
 بـالًء تابلـ التـي الميدانيـة العسكرية القيادات ابراز من فالبد النظامية،

  . وغيرها والرمادي تكريت في المعارك كل في حاضرة وتجدها حسنا
 الفكريـة المعالجـات على المرجع سماحة أّكد فقد اخر جانب ومن
 ةللحضـار المعـادي المتخلف التكفيري المنهج منابع الجتثاث والنفسية

 يـعجم من الدين علماء بين الحوار مؤتمرات اقامة خالل من واالنسانية
 الصـيلا االسـالم بـابراز الغربية االعالم وسائل وقيام واالديان الطوائف

 الرحمـة الـى ويـدعوا الهمجيـة الممارسـات هـذه يرفض الذي النقي
 خاطبي وتعالى تبارك اهللا ان حتى واالزدهار، واالخوة والمحبة والعدالة

] ١٠٧:  نبيـاءاأل} [ِميَنِلْلَعاَل َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما{) ’( الكريم نبيه
 ليحمـ لم ولذا استثناء دون من وللعالمين الرحمة لمحض ُارسل انه اي

  . الشريفة بيده احدًا قتل وال وسطها في انه مع المعارك في سيفًا
 خيـار ال وان وشـعبًا ارضًا العراق وحدة على المرجع سماحة وأّكد

 المنصـفة الحقيقـة والشـراكة والمصارحة والمصالحة الحوار عن بديل
 وان حق، بغير العالية السقوف بعض عن تنازالت من تتطلبه وما للجميع
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 وتدعـُه العـراق اسمه شيئًا التبقي سوف النها مرفوضه التقسيم مشاريع
 كلـه الشعب وان الكبرى، والقوى الجوار دول حيتان تبتلعها سائغة لقمة

 وراء يقف – خارجية الجندات المأجورين النشاز اصوات بعض عدا –
  . وشعبه العراق وكرامة عزة فيه وطني مشروع وكل المسلحة قواته

 الـدولي التحـالف و العراقيـة السياسـية االطـراف جميع على واّكد
 بالمطال هذه تحقيق حتى الحكومة رئيس السيد لدعم الدولية والمنظمة

 بناء في يوالقياد الريادي دوره العراق يأخذ حتى تعالى، اهللا بأذن العادلة
 ادرق النه كلها للمنطقة وانما فحسب البناءه ليس ومزدهر سعيد مستقبل

 مشـاكل مـن الكثيـر لحـل والمرن المقبول الوسيط بدور يقوم ان على
 والعالم المنطقة

   
٤٥٠   

  
 

 والسـاحة العلميـة والحـوزة األشـرف النجف سماء عن اليوم غاب
 تسـتطع لـم عامًا سبعين مدى على َلَمَع نجٌم والسياسية واألدبية الفكرية
 فقيدال وهو والقيود، والمعاناة والغربة والقسوة البطش أدوات كل حجبه

 ).درجاته اهللا رفع(  العلوم بحر آل محمد السيد الدكتور الراحل

 القـرن أربعينيـات مـن الثاني النصف في الزهور عمر منذ حمل لقد
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 وإنقاذها باألمة النهوض َهمَّ) ١٩٢٨ الموافق هـ ١٣٤٧ عام ولد( الماضي
 عليـه غريبًا وليس البالية، والتقاليد واالستعباد والجهل التخلف قيود من
 بالزعامـة حظيـت شـريفة ُأسـرة سليل فهو العالية الهّمة بهذه يكون أن

 مـن جمـٍع مـع فشّكل الزمان، من قرنين مدى على واالجتماعية الدينية
 المرحـوم ومـنهم النجـف فـي العلمية اُألسر أبناء من وأقرانه الفضالء
 اإلحيـاء واتخـذوا) النجفي الشباب لجنة( اليعقوبي موسى الشيخ والدي
 وفـي الشـريف الحيدري الصحن في الدينية والشعائر للمجالس الواعي
 الفعاليات هذه مثل وكانت والوعي، النهضة رسالة إليصال وسيلًة البيوت
 شـجاعتهم أنَّ إال المحاِفظـة الحوزويـة البيئة في المألوف على خروجًا

 بهـذا لالستمرار زخمًا أعطاهم اُألسري وانتماءهم بالمسؤولية وشعورهم
 إسالمية تشكيالت ليؤسس الحقًا السياسي عمله طوَّر من ومنهم العمل،
 عبـد الحاج كالشهيد ١٩٥٨ عام اإلسالمية الدعوة حزب بتأسيس انتهت

 . القاموسي صادق محمد األديب والمرحوم دخّيل الصاحب

 تكون مةلُأل صالحة دينية قيادة اختيار بأهمية أحسُّوا الحين ذلك ومنذ
ً  يدالسـ المرحـوم لمرجعيـة فمَهدوا فاعلة، حركية دينية لمرجعية نواًة

 أبي السيد العام الديني المرجع وفاة بعد) سره اهللا قدس( الحكيم محسن
 وأصـبحوا م١٩٤٦/  هــ١٣٦٥ عـام) سره اهللا قدس( األصفهاني الحسن

 إلقناع يةواالجتماع الدينية المناسبات واستثمروا المباركة للمرجعية سندًا
 .بها المجتمع
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 المباركـة اإلسـالمية الحركـة فـي فـاعًال عنصرًا) اهللا رحمه( وبقي
 اقفهـالمو ومناصـرًا ، األحـزاب الى انتماٍء دوِن من بالمرجعية ومرتبطًا
 القـانون قاسـم الكـريم عبـد الجمهوريـة رئيس ألغى إْن فما المبدئية،
 حتـى م١٩٥٩ عـام المدني القانون وأصدر الشخصية لألحوال الشرعي

 علـومال بحر السيد أصدر وهنا المستمر، القاطع بالرفض المرجعية قابلته
 مخالفـة فيه َبّين الذي" الشخصية األحوال قانون على أضواء" القّيم كتابه
 مـذاهب جميـع علـى اإلسـالمية للشـريعة القانون هذا في كثيرة مواد

 معموًال زال ال فانه ذلك ورغم فقط، الجعفري للمذهب وليس المسلمين
 أنو اإلسـالم الرسـمي الدولة دين أن يؤكد الدستور ان مع اليوم الى به

 .اإلسالم ثوابت تخالف ال أن يجب تشريعاته

 بإقامـة م١٩٦٠ عـام علـي السيد المرحوم أبيه وفاة بعد استمر وقد
 وعلـى والخطبـاء واالدبـاء العلماء كبار بحضور العام اليومي مجلسهم

 ،)سره اهللا قدس( الحلي حسين الشيخ المرحوم المجتهدين ُأستاذ رأسهم
 االجتماعية القضايا مختلف فيه ُتَتداول وفكريًا وأدبيًا علميًا منتدًى وكان

 رحمـه( والدي أصحب كنت حين أتذكره زلت وال العلمية، والنقاشات
 .صغير طفل وأنا اليه) اهللا

 المرحـوم جـدي النجف في األدبية الرابطة جمعية عميد وفاة وبعد
 بحـر محمـد السيد ُأختيَر ١٣٨٥/١٩٦٥ عام اليعقوبي علي محمد الشيخ
 نوعيـًا تحـوًال الجمعية شهدْت الحين ذلك ومنذ للجمعية، رئيسًا العلوم
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 ُتدعى سنوي ثقافي موسم إقامة على فدأبْت اُألمة، قضايا مع تعاطيها في
 اإلسـالمية، والـدول العـراق مـن وأدبية وفكرية ُعلمائية شخصيات اليه

 محمـد والشـيخ الصدر موسى السيد فيه والمشاركين ضيوفه من وكان
 حيث) أرواحهم اهللا قدس( الصدر باقر محمد السيد وكذلك مغنّية جواد
 الحيـاة فـي األئمـة دور" كبحـث الرائـدة بحوثـه مـن عددًا فيها القى

 تلك في والدي يصدرها كان التي اإليمان مجلة َسّجلْت وقد ،"اإلسالمية
 .قّيمة معرفية ثروة ُيعدُّ مما الثقافية المواسم تلك في ُألقي ما كل الفترة

 ناإليمـا مجلـة افتتاحيـة يكتب) اهللا رحمه( العلوم بحر السيد وكان
 اعيةالو والمرجعية اإلسالم رسالة خاللها من يوصل" حرة خاطرة" بعنوان

 لظهـورا يحـبُّ ال كـان ألنـه" إبـراهيم أبـو" ذيلها في ويوقِّع اُألمة الى
 . األضواء وتسليط

 مـع المباشـر واصطدامهم ١٩٦٨ عام المشؤوم البعثي االنقالب وبعد
 اإلعدام حكم ١٩٦٩ عام وإصدارهم) سره قدس( الحكيم السيد مرجعية

 المناهضـين من وجمع الحكيم مهدي السيد المرحوم الشهيد نجله على
 ىيسع التي األهداف من الراحل الفقيد وكان واإلرهاب القمع لسياسات

 قاضـيًا وعمـل الكويـت الـى) اهللا رحمـه( غادر عليها، للقضاء النظام
 واستقر لندن الى غادرها حتى سنوات عدة الجعفرية الشخصية لألحوال

   .ةالمبارك اإلسالمية الحركة وإدامة للنظام معارضته في واستمر فيها
 االنتفاضـة بعـد ُأسرته أعالم من كبير بعدد المقبور النظام فجعه وقد
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 عالء السيد الشهيدين الجليلين العلمين أخويه فأعدم ١٩٩١ عام الشعبانية
 وأوالدهـم عمومتـه وأوالد أوالدهم من وعددًا الدين عز والسيد الدين

 الشـهيد المرحـوم زوجة كريمته استشهدت فقد النساء حتى تسلم ولم
 قصـف أثناء طائشة بإطالقات منزلها في العلوم بحر حسين محمد السيد

 .١٩٩١ عام النظام ألوكار الحلفاء

 يميـةاألكاد الدراسـة الدينيـة العلوم تحصيله الى) اهللا رحمه( َجَمَع
 قـاهرةال من والدكتوراه ايران من الماجستير ونال الفقه كلية في وتخّرج
 منـه حرصـًا األشرف النجف في العليا للدراسات العلمين معهد وأّسَس

 .الواعية الملتزمة العلمية الكفاءاتب العراقية الجامعات رفد على

 أٍخ زيـارة أو عمل بأي القيام عن يأنف ال متواضعًا) اهللا رحمه( كان
 من لكيمت بما ُجالسه به يأنس المعاشرة حلو وكان رضًا، تعالى هللا فيها

 .حاضرة نكتة مع وحوادث وتاريخ وأدب ثقافة

 عـدة قبـل معـه لقـائي في – يعّبر وهو وإنصافه شجاعته وأعجبتني
 تصّدت التي السياسية الطبقة من كثير تنّكر عن ووضوح بصراحة -أشهر

 مـن وفيهم( ٢٠٠٣ عام الصّدامي الدكتاتوري النظام سقوط بعد للسلطة
 أجـل مـن جاهـدوا التـي للمبادئ) الخارج في المعارضة في معه كان

 اُألمة وُنَخب والرساليين العلماء من االالف طريقها على واستشهد إقامتها
 لهم نجلب أي( األخضر السجاد للشعب نفرش أن نتوقع كّنا لقد: "وقال
 الـدم أصـابهم أي( األحمـر السـجاد فافترشوا) والخير والسعادة الرفاه
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  )".والخراب
 موسـوعًة) ثـراه طـاب( العلـوم بحر محمد السيد برحيل فقدنا لقد

 إال يسـّدها ال ثغـرًة فسّبَب ثّرة، وأدبيًة وسياسيًة ودينيًة وفكريًة أخالقيًة
 رحمهف عامًا، سبعين طيلة عليها أمينًا كان التي رسالته يواصل من وجود

 وعارفي هوذوي أنجاله الى الحارة وتعازينا الطاهرين، بأجداده وألحقه اهللا
  .فضله

  
  جف األشرفالن -محمد اليعقوبي

                                              ١٤٣٦جمادى الثانية//١٧
٧/٤/٢٠١٥  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٣٣١ 
 

  
  
  

 
 

   
٤٥١   
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٧ 

ُروا ِإن آَمُنـوا الَِّذيَن َأيَُّها قال تعالى (َيا ْر َهاللَّـ َتنصـُ  بِّـْتَوُيَث ُكْمَينصـُ
ية، وهي ثنائية القواعد والسنن االله) تبّين اآلية إحدى ٧َأْقَداَمُكْم) (محمد

 ُرواَتنصـُ  متالزمة عّبر القران الكريم عنها بجملة شرطية، الشرط فيها (ِإن
تكـّررت فـي  متالزمـة َأْقَداَمُكْم) وهـي َوُيَثبِّْت اللََّه) والجزاء (َينُصْرُكْم

َعِزيٌز)  ِويٌَّلَق للََّها ِإنَّ ُهَينُصُر َمن اللَُّه القرآن الكريم كقوله تعالى (َوَلَينُصَرنَّ
  ).٤٠(الحج

                                                    
 مواكـب علـى القاءها ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة اعتاد التي السنوية الكلمة ) ٤(

 علـى سـيرًا السالم) (عليه الحسين االمام حرم الى االشرف النجف من تنطلق التي العزاء
 (عليهـا زينـب العقيلـة وفاة شعائر واحياء رجب من النصف يوم الشريفة لزيارته االقدام
١ الخميس يوم المسيرة وتنطلق السالم) ١رجب//١ ٣ المصادف ٤٣٥ ٠/٤/٢ ٠١٥  
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وال بد أن نفهم أوًال معنى نصرة اهللا ألن اهللا تعالى غنّي عن العـالمين 
وال يحتاج الى معونة ونصرة احد بل الكل محتاج اليه، وفي نهج البالغة 

 ِمـْن َيْسَتْقِرْضُكْم َوَلْم ُذلٍّ ِمْن َيْسَتْنِصْرُكْم (َفَلْم) ×(قول امير المؤمنين 
َماَواِت ُجُنـوُد َوَلُه اْسَتْنَصَرُكْم ُقلٍّ  اْلَحِكـيُم اْلَعِزيـُز َوُهـَو َواْلـَأْرِض السـَّ

 َوِإنََّمـا اْلَحِميـُد اْلَغِنيُّ َوُهَو َواْلَأْرِض السََّماَواِت َخَزاِئُن َوَلُه َواْسَتْقَرَضُكْم
٥( َعَمًلا) َأْحَسُن َأيُُّكْم َيْبُلَوُكْم َأْن َأَراَد ) ’(فنصرة اهللا بنصرِة رسـوله  )

وأوليائه وحججه الذين يدعون الى طاعتـه ويقيمـون الـدين ويعملـون 
لتطبيق منهج اهللا تبارك وتعالى في األرض وتتحقق نصرة اهللا بنصرة دينه 

ى َقـاَل وتحكيم شريعته واحكامه في واقع الحياة، قال تعالى (َكَما  ِعيسـَ
اُر  َنْحـُن اْلَحَواِريُّوَن َقاَل اللَِّه ِإَلى َأنَصاِري َمْن ِلْلَحَواِريِّيَن َمْرَيَم اْبُن َأنصـَ

) فنصرة اهللا تعالى تعني نصرة السـائرين الـى اهللا تعـالى ١٤اهللا) (الصف
والهادين الى اهللا تعالى والعاملين إلعالء كلمة اهللا تعـالى، فهـي نصـرة 

) وإنما نسبها الى اهللا ٨حشرَوَرُسوَلُه) (ال اللََّه لهؤالء قال تعالى (َوَينُصُروَن
  تعالى ألكثر من نكتة:

َبْت النصـرة الـى  . ١ إلعطائها أهمية بنسبتها الى اهللا تعالى ولـو ُنسـِ
أو أوليائه فقط لكانت أقل زخمًا لذا قرن اهللا تعالى نصرة ) ’(رسوله 

ُروَن) ’(رســوله  وَلُه)  اللَّــَه بنصــرته تبــارك وتعــالى (َوَينصــُ َوَرســُ

                                                    
١ : البالغة نهج ) ٥(   بالتقوى الوصية / ٨٣
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 ).٨(الحشر

ائر للتنبيه الى شرط القبول وإعطاء الجزاء بأن تكون النصرة وسـ . ٢
ولياء األعمال خالصة هللا تعالى اي ان الجزاء يتحقق حينما تكون نصرة ا
لـى عاهللا تعالى نصرة هللا، هذا الذي يقال في االصول ان تعليق الحكـم 

أو اإلمـام ) ’(الوصف مشعر بالعلية، فقد ينصر الشخص رسول اهللا 
ه لكنه لهدف آخر غير خالص كالرياء أو الشهرة أو تحصـيل ويخرج مع

يمة ة ال قمنفعة دنيوية أو تعصبًا لمدينته أو قبيلته ونحو ذلك فهذه النصر
 لها عند اهللا تعالى.

عن ) ’(في صحاح العامة عن أبي موسى قال ((ُسئل رسول اهللا 
سـبيل الرجل يقاتل شجاعة، و يقاتل حميًة ويقاتل رياًء، أيُّ ذلك فـي 

٦( اهللا؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا) )) (.  
ونلفت النظر الى جملة امـور قـد ال يلتفـت اليهـا الكثيـرون ممـن 

  يتداولون هذه اآلية ويجعلونها عنوانًا لبياناتهم وخطاباتهم:
إن نصرة اهللا تعالى مفتوحة على كل المجاالت وإن كان أرقاهـا  . ١

كانت اآليات بصدده  هو القتال فـي سـبيل اهللا لكـن نصـرة اهللا والذي 
تعالى تتحقق بما ال يحصى من الطرق فـاألمر بـالمعروف والنهـي عـن 
المنكر نصرة هللا تعالى وغضب له أذا ُعصي، وكذا دعوة الناس الـى اهللا 

                                                    
 والنسائي. والترمذي داوود وابو الشيخان اخرجه )٦(
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تعالى وهدايتهم وإصالحهم، وتتحقق أيضًا بأي مشـروع فيـه رضـا اهللا 
باد، وبأي حوار ترّد به اإلشكاالت الموجهة الى الدين تعالى وصالح الع

أو فيها انتقاص من قادته العظام، وحينما نؤيد مسعى لتطبيق قـوانين اهللا 
تعالى وأحكامه في حياة الناس كمشروع القانون الجعفري فهذه نصرة هللا 
تعالى، وتتحقق أيضًا بأي خدمة تقدمها للناس المحتاجين ألنك بـذلك 

االعتراض على قضاء اهللا وقدره فهو نصرة هللا تعـالى ودفـاع تدفع عنهم 
ئل عـن لبسـه القمـيص ) ×(عنه كما ورد عن أمير المؤمنين  لمـا سـُ

المرّقع البالي وتوزيعه المساعدات بنفسه على بيوت الفقراء وااليتام قال: 
٧( لكيال يتبّيغ بالفقير فقره) أي لكيال يغلبه الفقـر ويقهـره فيـؤدي الـى  )

 االعتراض على اهللا تبارك وتعالى.

ن وهكذا تتعدد أشكال نصرة اهللا تعالى ويتحقق معها الجـزاء وهـو أ
م ينصركم اهللا ويؤيدكم في سائر شؤونكم ويزيد من توفيقكم ويهيئ لك
رة االسباب والمقدمات للتقدم ومزيد من االنتصارات، وكلما ازددت نص

  هللا تعالى، زاد اهللا من نصرته لك وتسديدك.
إن الكثيرين يستشـهدون باآليـة الـى قولـه تعـالى (ينصـركم)  . ٢

ٍ وان هذا هو موضع الحاجة وال يلتفتون الى ما  ويعتقدون ان هذا كاِف
هو أهم من النصر وهو الثبات عليه الذي ذكرته فإن النصر قـد يتحقـق 

                                                    
٢ :٢ البالغة نهج )٧( ٠ ٤ 
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افظـة عليـه، أو ألنهـم بعـد أن لكنه ال يدوم  لعدم توفير إمكانيـة المح
انتصروا تغيّرت نواياهم وانحرفت فلم يعودوا مستحقين للنصر، وتـزول 
عنهم نعمة االنتصار ويكون بال قيمة، كالجيش الذي يهجم علـى العـدو 
ويأخذ مواقعه لكنه ال يستطيع االمساك باألرض فيتراجـع عنهـا ويعـود 

ويستفيد مـن زخـم العـودة العدو اليها وربما يستغل العدو هذا التراجع 
ليتقدم أكثر في عمق هذا الطرف الذي انتصر اوًال، وكمثال من التـاريخ 
نذكر ما حصل للمسلمين في معركة ُأُحـد فـانهم انتصـروا فـي بدايـة 

واتبعـوا اهـوائهم ) ’(المعركة لكنهم لما عصوا اوامـر رسـول اهللا 
٨(والتفتوا الى جمع الغنائم الـى هزيمـة  لم يدم ذلـك النصـر وانقلـب )

وخسروا شهداء كثيرين، لذا كان التوجيه الرباني بعد ان فتح اهللا تبـارك 
وللمسلمين ونصرهم علـى قـريش بحسـب ) ’(وتعالى مكة للنبي 

 ِفـي َيْدُخُلوَن النَّاَس َوَرَأْيَت) ١( َواْلَفْتُح اللَِّه َنْصُر َجاَء ِإَذا{سورة النصر 
)} ٣( َتوَّاًبـا َكـاَن ِإنَّـُه َواْسَتْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح) ٢( َأْفَواًجا اللَِّه ِديِن

فعليك ان تسبح اهللا وتنزهه عن اي وهـم وظـن بانـك  ]٣ - ١:  النصر[
صاحب القدرة في تحقيق النصر وتستغفره من كل ما يفقدك هذا النصر 

  ويزيل اسبابه،وهكذا التاريخ حافل بالمنقلبين على االعقاب .
االنتصار في الثبات عليه وإدامته بإدامة األسباب الموجبة لـه،  فقيمة

                                                    
 عليـه اهللا (صـلى النبـي جيش في اإليمان وقلقي المنافقين بعض ارجاف الى مضافًا ) ٨(

  قتل. قد وآله) عليه اهللا (صلى النبي أن أشاعوا الذين وآله)
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وال شك أن هذا التثبيت هو مـن مصـاديق الجـزاء (ينصـركم) وأحـد 
مفرداته فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام كمـا يقـال وانمـا ذكـر 

 تثبيت االقدام مع انه داخل في عنوان (ينصركم ) ألكثر من نكتة:

 الهتمام به.إلفات النظر اليه وا  - أ

ناصر ولتمييزه عن ثبات آخر يسبق النصر ال بد أن يحققه العبد ال  -ب
ارز بلربه بشجاعة وإصرار ليتحقق االنتصار على العدو كقول طالوت لما 

 اْلَقـْوِم َعَلى َناَوانُصْر اْقَداَمَنَأ َوَثبِّْت َصْبرًا َعَلْيَنا َأْفِرْغ جالوت الطاغية (َربََّنا
لنصـر، ل) فتالحظ ان ثبات االقـدام كـان مقدمـة ٢٥٠لبقرةاْلَكاِفِريَن) (ا

 فيوجد ثبات يسبق النصر وتثبيت يلحقه .

إن كل هذه األلوان من النصرة بما فيها القتال المؤدي الى الموت  . ٣
إنما هي على مستوى (الجهاد األصغر)، واألسمى من ذلك تطبيق هـذه 

النفس ومنعها من المعادلة على (الجهاد األكبر) أي على صعيد مجاهدة 
اتباع االهواء والشهوات وتطبيعها على طاعة اهللا تبارك وتعـالى والـورع 
والتقوى وتتجرد عما سوى اهللا تبارك وتعالى حتـى تكـون احـّب الـى 
الشخص من نفسه ومن كل ما سوى اهللا تبارك وتعالى، وفـي الحـديث 

٩( الشريف (أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيك) فهـي تهـّش الـى   )
المعصية ويزّينها الشيطان فمقاومتها نصرة هللا تبارك وتعالى على ادعائـه 

                                                    
٣ ص الداعي عدة )٩( ١ ٤ 
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الشيطان وأوليائه والنفس األمارة بالسـوء، وحينئـذ ينصـرك اهللا تعـالى 
ويزيدك قوة وعزيمة ويرّقيك في درجات التكامل، مـن دعـاء الصـباح 

 َوالشَّْيطاِن، النَّْفِس ُمحاَرَبِة َدِعْن َنْصُرَك َخَذَلِني (َوِإْن) ×(ألمير المؤمنين 
١( َوالِحْرماِن) النََّصِب َحْيُث ِإلى ِخْذالُنَك َوَكَلِني َفَقْد ٠ ، فـاذا اعانـك اهللا )

تعالى ونصرك على نفسك ونجحت في االمتحان وحققت تقدمًا في هذه 
االشهر المباركة او المشاهد المشّرفة او بحضورك مجـالس الصـالحين 

وصلوات الجمعة والجماعة وغيرها فثبت عليه وادمه وال وفي المساجد 
تضّيعه بسبب شهوة او غضب او تزيين من شياطين االنس والجن، فـان 

 السقوط في الهاوية حينئٍذ يكون مريعًا والعياذ باهللا تعالى .

 ايها االخوة: 

ر : السـيأنتم بفضل اهللا تبارك وتعالى بإقامتكم لهذه الشعيرة المباركة
الـى حـرم اإلمـام الحسـين ) ×(األقدام من حرم أمير المؤمنين على 

في النصف من رجب وإلحياء وفاة ) ×(لزيارة اإلمام الحسين ) ×(
هراء وفاطمة الز) ×(عقيلة الهاشميين السيدة زينب بنت أمير المؤمنين 

وبإدامتكم لها منذ بضع سنوات: تنصرون ): ’(بنت رسول اهللا ) ÷(
أسـأل عدة أشكال تتضح من خالل ما ذكرناه سابقًا فاهللا تبارك وتعالى ب

 اهللا تعالى أن ينصركم ويثبت أقدامكم. 

                                                    
)١ ٩ الجنان: مفاتيح )٠ ٤ 
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٤٥٢   

  


)١ ١ ( 

يشهد عصر الظهور الميمون تكامًال في المجتمع البشري على جميع 
(وُيظِهـر اهللا ) ×(الصعيد الديني ُروي عن اإلمام البـاقر الُصُعْد، فعلى 

عز وجل به ديًنه ولو كِرَه المشركون فال يبقـى فـي األرض خـراٌب إّال 
١( ُعمِّر) ٢ (.  

وعلى الصعيد السياسي ُتقام الحكومة اإللهية التي تمأل األرض قسطًا 
                                                    

)١  والطلبـة الشـباب مـن حشـد مـع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من  )١
 النصـف فـي السالم) (عليه الحسين االمام لزيارة االقدام على مشيا توجههم قبل والزوار

١ السبت يوم شعبان من ١ / شعبان ١ ٣ الموافق ٤٣٦ ٠/٥/٢ ٠١٥. 

)١ ٢ االنوار: بحار )٢ ٥/١ ٩ ١ 
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لو لـم وعدًال  كما نطقت به ا لروايات المتواترة ومنها النبوي الشريف (
يبَق من الدنيا إّال يوٌم واحٌد لطّوَل اهللا ذلك اليوم حتى يخرج رجٌل مـن 

١( ولدي فيمألها عدًال وقسطًا كما ُملئت ظلمًا و جورًا) ٣ وغايُة ما تطمح  )
اليه اإلنسانية هو إقامة الحق والعدل وإزالة كل ظلم وجور وعدوان (أين 

مة األمِت والعوج، أين المرتجى الُمَعّد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر إلقا
١( إلزالة الجوِر والعدوان) ٤ (.  

وبفضل ذلك يبلغ حينئذ األمن واالستقرار درجته التاّمة، ففي الحديث 
(اذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في ايامـه ) ×(عن اإلمام الصادق 

١( الجور، وامنت به السبل) ٥ (تخرج ) ×(وورد ايضا عن االمام الباقر  )
١( العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ال ينهاها أحد) ٦ ( .  
(تـنعم ) ’(وعلى الصعيد االقتصادي والمعاشي، روي عن النبي 

امتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط، ترسل السـماء علـيهم 
) ’(مدرارًا وال تدع األرض شيئًا من النبـات إّال أخرجتـه) وقولـه 

نوزها وتبدي بركاتها، وال يجـد الرجـل مـنكم (فحينئذ تظهر األرض ك

                                                    
)١ ٥ االنوار: بحار )٣ ١/٧ ١ 

)١  المعروف. الندبة دعاء من  )٤

)١ ٢/٣ للمفيد: االرشاد )٥ ٨ ٣ 

)١ ٨/٣ الكافي: )٦ ٧ ح ١٣ ٨ ٤ 
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١( يومئذ موضعًا لصدقته، وال بّره، لشمول الغنى جميع المؤمنين) ٧ ، وعن )
قال (وُتجمع اليه أموال الدنيا مـا فـي بطـن األرض ) ×(اإلمام الباقر 

وظهرها فيقول للناس: تعالوا الى ما قطعتهم فيه األرحـام وسـفكتم فيـه 
حارم اهللا عز وجل فيعطى شيئًا لم ُيعَط أحد كـان الدماء، وركبتهم فيه م

١( قبله) ٨ (.  
اإلمام الباقر  نوأما على صعيد التكامل المعرفي والعلمي فقد روي ع

قوله (وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتهـا ) ×(
١( ))’(بكتاب اهللا تعالى وسنة رسول اهللا  ٩ ويذكر الحديث الشريف  )

المرأة ألنها الفرد األضعف واألبعد عادًة عـن مصـادر العلـم والمعرفـة 
والثقافة بسبب القيود االجتماعية المفروضة، ومع ذلك فإنها تفتي علـى 
طبق  الكتاب والسنة وتقضي في الخصومات بأحكامهما، فـالمرأة فـي 

ها، وهـذا كاشـف عـن بيتها تبلغ رتبة اإلجتهاد في الفقه أو ما يقرب من
  التكامل العلمي والمعرفي الذي يسود المجتمع.

لكن هذا المستوى السامي ال يحصل للمجتمـع فـي عصـر الظهـور 
تلقائيًا وبجرة قلم كما ُيقال أو بمعجزٍة (كن فيكون)، وإنما يصـل اليـه 
المجتمع بعد إعداٍد مكّثٍف وتربيٍة معمقـٍة طويلـٍة، إذ أن هـذه الحكمـة 

                                                    
)١ ٥ االنوار: بحار )٧ ٢/٣ ٣ ٩ 

)١ ٥ االنوار: بحار  )٨ ٢/٣ ٥ ١  
)١ ٥ االنوار: بحار )٩ ٢/٣ ٥ ٢  
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لعالي من العلم ال ُيعطى لجاهٍل غيـر مؤهـل لحملـه وهـذا والمستوى ا
يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في االستعداد والظهور المبارك وتعجيلـه إذ 

  كلما تقدمنا في هذا االستعداد أكثر نكون قد قّربنا اليوم الموعود.
وهذه الحركية وهذا االندفاع نحو العمل المثمـر المبـارك هـو مـن 

واألمـل بظهـوره فـي أي ) ×(ية اإلمام المهـدي ثمرات اإليمان بقض
ّفـز لحظة ولو لم يكن عندنا هذا األمل وهذه الغايـة لمـا امتلكنـا المح

  .للحركة والعمل
 تكبرونوهذا يفسِّر أيضًا الحمالت الظالمة الدؤوبة التي يقودها المس

رون مـن نفـس خِّسـَ وأذنابهم لتكذيب قضية اإلمام والتشـكيك فيهـا وُي
ئة ن يسّوق شبهاتهم وشكوكهم البائسة أو يزرعون نماذج سيالمسلمين م

 تدعي االرتباط باإلمام وبقضيته وتحمل عناوين مهدوية وهدفهم سـلب
 هذا األمل من المحرومين والمستضعفين لتثبيط عـزائمهم ودفعهـم الـى

 األمل اليأس واالحباط واالستسالم لهيمنة الظالمين والمستكبرين وفقدان
دون ا ويقـوح االمة ميتة سريريًا ال إرادة لها وال حراك فيهبالتغيير، فتصب

  الناس الى حيث يريدون.
فعلينا أن نحبط هذه المشاريع ونسير بعـزم راسـخ وحركـة دؤوبـة 
لتعجيل الظهور المبارك والتمهيد له في جميع المجاالت، ومنها المجـال 

أن  العلمي والثقافي خصوصًا في العلوم والمعـارف الدينيـة، وال شـك
الحوزات العلمية في النجف األشرف تقـوم بـدور مشـكور فـي هـذه 
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المجاالت بحلقاتها العلمية ومؤلفاتها المباركة ومحاضراتها النافعة وسائر 
  الفعاليات االخرى.

ي لكنا وجدنا أن هذا غيُر كاٍف لتوسيع قاعدة العلـوم والمعـارف فـ
ي واحـد مـن المجتمع ألن عدد من يأتون لطلب العلم في النجف حوال

 كل عشرة االف من الناس وهذا نسبته ضئيلًة جـدًا فتوجهنـا الـى نشـر
الحوزات العلمية في المحافظـات مـن خـالل فـروع جامعـة الصـدر 

ال والمدارس الدينية االخرى التي التحق بها االالف، لكـن العـدد مـاز
ضئيال وليس بمستوى اإلعداد للتكامـل العلمـي والمعرفـي فـي عصـر 

وم ارك، لذا نوّجـه االن بتأسـيس (الجامعـة المفتوحـة للعلـالظهور المب
ة الدينية) التي تقّدم خدماتها عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي وشـبك

ن مـاالنترنت وتطبيقات األجهزة المحمولة، حيث يشرف من خاللها ثلٌة 
سـة االساتذة االكفاء على توجيه دراسة الراغبين وتحديد مراحـل الدرا

ي وتزويدهم بالتسجيل الكامل لمحاضرات االساتذة فومناهج كل مرحلة 
 مفـردة شرح وتوضيح هذه المناهج، وإجراء االمتحانات عند إكمال كّل

جنسـين ا يستطيع التّواقون لالستعداد للظهور المبارك من الذمقررة، وهك
  .بفضل اهللا تعالى بيوتهممواصلة دراستهم بإذن اهللا تعالى وهم في 

في كل المجاالت، الن دولة اإلمـام رصـينة  وهكذا يكون االستعداد
ُتقام على ُأسٍس متينٍة وليس في مهّب الريح تسقط بأول تهديد، وإذا لـم 
يكن المجتمع مستعدًا الحتضان هذه الدولة وقادرًا على العمـل بنجـاح 
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إلدامتها فإن دعاءه بتعجيل الفرج يكون مجرد لقلقة لسـان، وإن اإلمـام 
ولة الحـق والعـدل. خـذ مـثًال زمـان أميـر ال يقبل التضحية بد) ×(

ترأسا الدولة ) ‘(فإنهما ) ×(أو زمان اإلمام الحسن ) ×(المؤمنين 
وأقاما شريعة اهللا تعالى، لكن المجتمع لم يكن مؤهًال ولم يكن مسـتعدًا 
للسير على وفق المنهج االلهي فانفضُّوا عنهما وخذلوهما حتى استشـهد 

عن حقه فـي قيـادة ) ×(إلمام الحسن وتنازل ا)  ×(أمير المؤمنين 
 شؤون االمة.
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٤٥٣   
 

 

)٢ ٠ ( 

عام مضى على سقوط مدينة الموصل بيـد قـوى التكفيـر والتحّجـر 
بعدها مدن مهمـة اخـرى واإلرهاب وال زالت المدينة أسيرة بل سقطت 

وأراضي شاسعة وُهجِّر الماليين وِبيعْت النساء وُدمِّرْت الحضارة وُخرِّبْت 
الحياة بكل مظاهرها وقائمة المصائب والكوارث تطول، والـى اآلن لـم 
تستطع القوى الحاكمة أن تعيد بناء جيش محترف شـجاع ولـم يتبلـور 

ح موقـف موّحـد اّال  االتفـاق علـى مشروع وطني وحدوي، ولم يترشـّ
ُلوْا َوَتـْذَهَب  االختالف والتشرذم، واهللا تعالى يقـول (َوَال َتَنـاَزُعوْا َفَتْفشـَ

) وها هي ريح العراق وقوته وقدرتـه تتهـاوى بيـد ٤٦ِريُحُكْم) (األنفال
صبية مغامرين جهلة ُمَغّرر بهم تجمعوا من بقـاع األرض، ولـم تسـتطع 

سقوط الموصل وأسبابه والمسـؤول  لجان التحقيق الى اآلن معرفة كيفية
                                                    

)٢  المرجـع سـماحة واعالن الموصل مدينة لسقوط االولى الذكرى بمناسبة صدر بيان )٠
 بالمواصـفات المسلحة للقوات رديف عقائدي جيش لتشكيل الحاجة ظله) (دام اليعقوبي

  نافعة). ضارة (رب بيان في سماحته ذكرها التي
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عنه فضالً عن كشفه للرأي العام وللتاريخ وكأن الصفقات السياسية تمنع 
٢(من ذلك كله ١ ( .  

لقد رأينا الكل في الداخل والخارج يتحدث عـن رفـض اإلرهـاب 
ب ويمـده يدعم اإلرها -إّال من عصم اهللا تعالى–ومكافحته، لكن الكل 

ه، ة بشكل أو بآخر وإن دخل في صراع معـبالقدرات المادية أو المعنوي
فقد يختلف معه في هذه الساحة ألنه يضر بمصالحه لكنـه يدعمـه فـي 

كان  ساحة اخرى ألنه يلتقي مع مصالحه. وقد يواجهه اليوم لكنه باألمس
ا يدعمه، وقد يكافحه في حالة معينة لكنه يدعمه في حالة اخرى وهكذ

متداد ية اإلرهاب وتوسيع نفوذه واوبالنتيجة فإنهم كلهم ساهموا في تقو
 آلن إّالاشبكته العالمية، وما كان للمجاميع اإلرهابية أن تبلـغ مـا بلغتـه 

قصـر نتيجة هذا الدعم العالمي المتنوع، وهذه كلها من حماقة الجميع و
ال حنظرهم، فإن اإلرهاب ال يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق المصالح بأي 

  رية.تنكره لكل المبادئ اإلنسانية والحضامن األحوال لهمجيته وجهله و
ولم نشهد عالمة مضيئة في هذه السـنة إّال ظـاهرة انـدفاع الشـباب 
الرساليين المملوئين باإليمان وحب الـوطن والنـاس جميعـًا مـن دون 

                                                    
)٢  الـى ودفعتـه وتهمهم المتهمين أسماء فيه وسّجلت التقرير هذا اللجنة أنجزت ولما )١

 القضـية ألن قانونية مخالفة وهي األعلى القضاء مجلس الى بتسليمه رئاسته قامت البرلمان
 وصـفقات سياسية ضغوط وبعد المدنية المحاكم اختصاص من ليس فيها فالنظر عسكرية،

  أحد. عنه يتحدث ولم الملف ُأغلق وخارجية دينية جهات وتدخل متبادلة وتهديدات
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تفريق بين انتماءاتهم وهي التعبئة التـي دعونـا اليهـا منـذ اليـوم األول 
ؤالء وثباتهم وشجاعتهم السد لحصول الكارثة، حيث كانت تضحيات ه

  المنيع الذي حال دون انهيار الدولة وتنفيذ أجندات التقسيم والتخريب.
م لقد قلنا آنذاك ونكرر اآلن أن الحل العسكري ال يكفي وحـده مـال

هـذا يقترن بإصالح سياسي يؤدي الى سلٍم اجتماعٍي ورفاٍه اقتصادٍي، و
بر ن البعض والى إنصاف وصيتطلب تنازالت عن االستئثار واالستبداد م

من البعض اآلخر ويتم ذلك من خالل تواصل صريح وشـفاف وحكـيم 
 الشعب بين القيادات الدينية والسياسية واالجتماعية المؤثرة في مكونات

  العراقي.
يـع والبد أن ُيبنى هذا الحوار والتواصل على اسس يتفق عليها الجم

  ومنها:
 اإليمان بوحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع االفـراد فـي  . ١

 الحقوق والواجبات على اساس المواطنة واالنتماء للعراق.

احترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب مـن اجـل   . ٢
ة مقراطيتحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية واالنتخابات كآلية دي

ضمن  البة بالتعديل والتغيير البد ان يكونومؤسسات الدولة، وان اي مط
 االليات التي كفلها الدستور لموافقه اغلبيـة الشـعب عليـه ولـيس مـن

المعقول المطالبة بالرجوع الى خـط الشـروع الصـفري الن فيـه هـدرا 
 لتضحيات الشعب وارادته.



٩٣٤٧ 
 

 رفض االبتزاز السياسي واتخاذ االرهاب وسائر المشاكل وسـيلة . ٣
قات المكاسب التي تتجاوز السقوف العادلة لالستحقالتحصيل المزيد من 

 ورفض كل الوسائل غير الدستورية.

ار مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهـة والكفـاءة فـي اختيـ . ٤
قيــادات الــبالد المدنيــة والعســكرية والســعي إلصــالح بنــاء الدولــة 

 ومؤسساتها على اسس صحيحة ونحو ذلك من المبادئ.

احباط ويأس مـن كثيـر مـن الطبقـة السياسـية  رغم ما نشعر به من
يـد الحاكمة اال اننا نمتلك ما يكفي من االمل العـادة انتـاج عـراق جد

 وتظهر يسوده االمن واالستقرار ويتوحد اهله على الخير والعطاء والمودة
ما مالرغم بعليه مالمح االزدهار والرفاهية وما ذلك على اهللا تعالى ببعيد، 

جـل وبات والعوائق التي يضعها القريب والبعيد من انعترف به من الصع
تحقيق مصالحهم الضيقة ومخططاتهم الشيطانية لكن صوت الحق يعلـو 

   وللحق دولة وللباطل جولة .
  

  فالنجف االشر –وبي قمحمداليع
١٠/٦/٢٠١٥  

  ١٤٣٦شعبان//٢٢
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)٢ ٢ ( 

بمناسبة البعثة النبوية الشريفة نريد أن نأخـذ درسـًا مـن أول كلمـة 
 إيذانًا بتحقق الوعد االلهي للبشرية) ’(القاها الوحي على رسول اهللا 

المتعبة أن ينقذهم بالرسالة الكاملة  الخاتمة ويأخذ بهـم  الضالة الجاهلة

                                                    
)٢  يـوم الشريفة النبوية البعثة ذكرى بمناسبة الفضائية النعيم قناة من الخطاب هذا ألقي ) ٢

١ رجب/ /٢٧ ١ المصادف ٤٣٦ ٢ /٥ /٦ ٠١٥. 
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في هذه النقلة الهائلة التي ال ُتقاس بها النقلة مـن األرض الـى السـماء، 
فمن حقنا أن نفخر نحن ُأمة اإلسالم بأننا ُأمة القراءة وطلـب العلـم وأن 

عند بعثـه بالرسـالة اإلسـالمية هـي ) ’(أول كلمة نزلت على النبي 
أي األمر بالقراءة، وإن معجزة اإلسالم الخالدة (القرآن) هو كتاب  (إقرأ)

  مقروء وهو مصدر اشتق إسمه من القراءة. 
علـيم ة والتوإن أول نعمة ذّكر اهللا تعالى بها عباده ممتنًا عليهم القراء

-٣علق ْعَلْم) (الا َلْم َيِألنَساَن َمَم ا(إْقَرْأ َوَربَُّك األْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم َعلَّ
ضاء فحة بي)، فاإلنسان ُخِلَق من علقٍة وهي قطعة الدم الجامدة وُوِلَد ص٥

ك خالية من المعارف والعلوم عدا ما توجهه بـه فطرتـه لكـن اهللا تبـار
ا لـم وتعالى جهّزه ووفر له ما يمأل به صحيفته من العلوم والمعارف مم

 ّلد له إحساُس بجهلـهيكن يعلمها من قبل وكلما حصل على معلومة تو
ما بجمع كبير من المعلومات، وهو تفسير كلمة بعضهم ((كلما ازددت عل

  إزددت جهال)).
معنـى أنـه م أو ب(َعلََّم ِباْلَقَلِم) أي عّلم البشر الكتابة  واستعمال القلـ

ث فـي تعالى علَّمهم ما ال يعلمون بواسطة القلم والكتابة وهو ابرز حـد
ا تكاملـت الحضـارات ولمـا انتقلـت العلـوم تاريخ البشر ولـواله لمـ

بنـي واستفادت االمم من إنجازات غيرها، وال تستطيع ُأمة أن تتقـدم وت
لقلـم حضارة إذا لم ُتحسن االستفادة من الكتاب والقلم.  وبلغ تعظـيم ا

  ).١َلِم َوَما َيْسُطُروَن) (القلم/الى مستوى القسم به (ن َواْلَق
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الول للعلـوم ا) فالمصـدر ٥ َيْعَلـْم) (العلـق / (َعلََّم اإلنَساَن َمـا َلـْم
نـزال والمعارف هو اهللا تبارك وتعالى من خالل بعث االنبياء والرسل وا

بشـرية، ليه الالشرائع السماوية وااليحاء الى االنبياء واالولياء بما تحتاج ا
ن وظّلت االلطاف االلهية مصدر الهام لكثير مـن المختـرعين والمبـدعي

ريات الخالقة كما اعترف جملة مـنهم بـذلك، والتـاريخ واصحاب النظ
لى يد عيشهد أن ازدهار العلوم وتدوينها وتعميقها شهد نقلة غير مسبوقة 

ول المسلمين وأصبحت الكتابة والتعليم واسعة اإلنتشار ومتيسرة الحصـ
لجميع الناس بعد أن كانت مقتصرة على نخبة محددة، هـذا فـي االمـم 

ون لفرس، أما العرب في الجزيرة فكان الـذين يعرفـالمتمدنة كالروم وا
عاليـات تقريبًا وكان الذي يعرف الكتابة وبعض الف الكتابة بعدد األصابع

    .االخرى كالرمي يسمى بـ (الكامل)
وظل هذا االهتمام بالقراءة وطلب العلم والمعرفة توجيهًا دائميًا فـي 

ُقـل رَّبِّ قال اهللا تعالى: (َو ن الكريم وقد أّدَب اهللا تعالى نبيه بذلك،آالقر
) وفي الحديث النبوي الشريف (إذا أتى علي يوم ١١٤/ِزْدِني ِعْلما) (طه

 -فال بارك اهللا لي في طلوع شمسه  -يقربني إلى اهللا  -ال أزداد فيه علما 
٢( شمس ذلك اليوم) ٣ ) ’(، وكانت الفدية التـي جعلهـا رسـول اهللا )

الـذين يعرفـون الكتابـة ان يعّلـم   ألسرى المشركين في معركة بدر من

                                                    
)٢  ٦  / ص األول المجلد للطبرسي: البيان مجمع )٣
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الواحد منهم عشرة من المسلمين مقابل اطالق سراحه فانتشرت المعرفة 
بالكتابة لدى المسلمين بهذه المبادرة المباركة وفي اصول الكافي بسنده 

تذاكروا وتالقوا  قال: () ’(عن رسول اهللا ) ×(عن اإلمام الصادق 
وتحدثوا فإن الحديث جالء للقلوب، إن القلوب لترين كما يرين السيف 

٢( جالؤها الحديث ) ٤ (.  
طلـب العلـم : ’(قال رسـول اهللا ): ×(وفي حديث آخر قال 

٢( فريضة على كل مسلم ومسلمة، اال وإن اهللا يحب بغاة العلم) ٥ وهذه   )
ها ومصالحها فإن حياة االمـم الوصايا ال تحتاج الى مؤونة لنتفّهم مالكات

وسعادتها وتقدمها بالقراءة والتعلم، أما االمـم الجاهلـة المتخلفـة فـان 
ممارستها ال تفترق عن حياة الحيوانات قال تبارك وتعالى: (َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

  ).٢٤لآَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم) (األنفا
مـة وال شك أن الثقافة والعلم من مقومات حياة االمـم فاآليـة الكري

  تدعونا الى التجاوب مع كل مصدر يزودنا بهما. 
فعلى كل شخص أن يقرأ ويصاحب الكتاب وكل مصـادر المعرفـة 

لشـكلي اُألخرى ويتزود منها ليكون إنسانًا بمعنى اإلنسـان الحقيقـي ال ا
ي تنزع المجتمع، ولينسجم مع متطلبات الفطرة التوليكون حيًا فاعًال في 

  ).’(نحو الكمال، وليحظى برضى اهللا تبارك وتعالى ويتأسى برسوله 
                                                    

)٢  ٨ ح وتذاكره العلم سؤال باب العلم، كتاب الكافي، اصول )٤

)٢  ٥/٧/٨ /  ح العلم: فرض باب :العلم كتاب الكافي، اصول )٥
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 فإن الثقافة -التعريفات التي قيلت بغض النظر عن-ومن وجهة نظري 
ّمًعـة إهي منظومة األفكار التي تجعل لإلنسان رؤية فيما حوله وال يكون 

ة كل ناعق ويسّيَره السلوك الجمعـي بـال رؤيـمن غثاء الناس ينعق مع 
ِم وتأمل فيما يفعل، وفي اآلية الكريمة إشارة الى ذلك (إْقَرْأ ِب بِّـَك َراسـْ
دِّدات بال محالَِّذي َخَلَق) أي أن االمر بالقراءة ليس عشوائيًا وبال هدف و

بإسم ربك ومن أجل ربك وضمن مـا خّطـط لـه ربُّـك الـذي  بل تقرأ
جاعال أمامك الغرض الذي خلقـك  خلقك فيجب عليك ان تسير بهداه

ة اهللا تعالى من أجله واستخلفك في األرض لتحقيقه وهـو إعمـار الحيـا
 بكل خير وعطاء نافع واستثمار كل األدوات والظروف التـي هيأهـا اهللا

َأُكم مِّــَن اَألتعــالى لتــوفير الســعادة والصــ  ْرِضالح للبشــر (ُهــَو َأنشــَ
  ). ٦١َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها) (هود / 

فالدعوة الى القراءة ال تختص بالمعارف الدينية بمختلف فروعها وإن 
) ×(كانت منها بل هي من أساسياتها، في حديث عن اإلمام الصادق  

فإنه من لم يتفقه فـي قال: (عليكم بالتفقه في دين اهللا، وال تكونوا أعرابًا 
٢( دين اهللا لم ينظر اهللا اليه يوم القيامة ولم يزكِّ له عمـًال) ٦ وروي عـن   )

-ُأفٍّ لرجٍل) ’(أيضًا أنه قال: (قال رسول اهللا ) ×(اإلمام الصادق 
ال ُيَفرِّغ نفسه في كل جمعة ألمر دينه فيتعاهـده  -وفي رواية لكل مسلم

                                                    
)٢  ٧ / ح العلم فرض باب العلم كتاب الكافي اصول )٦
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٢( ويسأل عن دينه) ٧ حد اإللزام والعقوبة على الترك،  ويصل الحّث الى )
(لـوددتُّ أن أصـحابي ضـربت ) ×(ففي رواية عن اإلمام الصـادق 
٢( رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا) ٨ (.  

م أقول: لكن القراءة ال تختص بهذا المجال بل كل كتاب نافع يسـاه
في تكوين تلك المنظومة الثقافية الصـحيحة، فكتـاب "كيـف تكسـب 

رسم مسلم لكنه غني  بالتوجيهات الرشيدة التي تاألصدقاء" لمؤلف غير 
  لك بوصلة العالقات الناجحة واإليجابية مع اآلخرين. 

، أو وهكذا كل كتب التنمية البشرية أو إدارة الوقت واالسـتفادة منـه
ا كتب تعليم أسرار النجاح ومفاتيحه، أو التجـارب االجتماعيـة وغيرهـ

  كثير.
ٍة ع بـالقراءة أّي ُأنـٍس وسـعادوقد جّرب َمن صاًحَب الكتاب وتوّلـ

ليـه يحياها برفقة الكتاب حتى ال يشعر احيانًا بما يجري حوله وتمـر ع
 الساعات دون ان يدري وكأنه في روضة غّناء ضّمت كل ما تهفـو اليـه

اب وتلذ به العين، وكان بعض العلماء يطرب اثنـاء ُأنسـه بالكتـ سالنف
يمـة ويقول: أين الملوك وابناء الملوك من هذه اللذات، ومعه حق فما ق

ة اللذات الجسدية التي يبحث عنها المترفون مـن لـذة القـراءة ومطالعـ
  الكتاب.

                                                    
)٢ ١ وتذاكره: العلم سؤال باب العلم، كتاب الكافي اصول )٧  ٨ ح / ٥

)٢  ٨ / ح العلم فرض باب العلم كتاب الكافي اصول )٨
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ضة قود نهعلينا ان نستعيد امجادنا ونكون امة القراءة والكتاب فعًال ون
 ثقافية عامة تدعو الى قراءة الكتـاب بمختلـف اشـكاله واالهتمـام بـه
ع ولننشره ولنشجع الناس على القراءة ونبتكر كـل االسـاليب التـي ترفـ

مستوى الثقافة لدى الناس من خالل نشـر معـارض الكتـب وتوفيرهـا 
ع بأسعار زهيدة وطباعتها بشكل جاذب للقـراء، وتيسـير بيانهـا، وتنويـ

هم ان تكون ذات مساس بواقع االمة وهمومها وآمالها وتسامواضيعها، و
في صنع شخصية االنسان وان تكون بحجوم مختلفة من الـدورات ذات 
المجلدات العديدة الـى المجلـد الواحـد الـى الكتيبـات والكـراريس 

  والمنشورات والمقاالت المختصرة.
  إذن علينا ان نواصل القراءة لنكون امة حية حضارية متقدمة

  على كل شخص ان يقرا ليكون انسانًا حقيقيًا و 
ام واالوليـاء العظـ) ’(وعلينًا ان نقرأ لنرضي اهللا تعالى ورسـوله 

  ونستجيب لدعوته الى ما يحيينا. 
 واالرتقاء.  والسموِّ والسعادِة نِسونقرأ لنعيش حياة اال
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٤٥٥   

  
)٢ ٩ ( 

 

  
ْذَهَب ِريُحُكْم َشُلوا َوَتَفَتْف َتَناَزُعوا الَوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َو(قال تعالى 

  . ]٤٦[األنفال :  )َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن
ن أينهم وتحذرهم، باآلية تنهى المؤمنين عن التنازع والتخاصم فيما ب

نهم سينشـغلون بهـذا عاقبة هذا التنازع هو الفشل والضعف واالنهزام أل
عـداء وسـينهك قـواهم الصراع الداخلي عـن االسـتعداد لمواجهـة األ

وسيفقدهم الثقة بأنفسهم ويحّطم شخصياتهم ويذهب بحرمتهم وكرامتهم 
بـأي ثمـن  على اآلخـر ن يتغلبأن كًال من الطرفين المتنازعين يريد أل

خر والبحث عن عيوبـه ونقائصـه وإظهارهـا فيبذل طاقته في تسقيط اآل
بهـذا االنتقـاص حقيته وغلبتـه، فيسـقط الجميـع ألألخرين لكي يثبت 

                                                    
)٢  المـؤتمر الى التلفزيون شاشة عبر ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة وجهها كلمة )٩

٢ السبت يوم المنعقد بغداد محافظة ومبلغي وخطباء لفضالء العام ١ شعبان ٥  الموفق ٤٣٦
١٣/٦/٢  البعثة بمناسبة الزوار مع لقائه في مضامينها ببعض تحدث قد سماحته وكان ٠١٥

٢ يوم الشريفة النبوية ١ رجب ٧ ١ الموافق ٤٣٦ ٦/٥/٢ ٠١٥  
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  ويفشلون. المتبادل 
تهم وقوتهم وغلبتهم وتسـير ي عّزأريحهم  ويؤدي الفشل الى ذهاب

كنايـة رمزية و يحالتعبير عن القوة بالراالمور على غير ما يريدون، وفي 
رة تعطي القـدشرعة ون الريح هي التي ترفع األدقيقة عن هذا المعنى أل

لحركة فإن السفن تعجز عن اذا توقفت الريح إالسفن في البحار ف الندفاع
ن الـريح تجعـل إالمطلوب، كـذلك فـ الوصول الى الهدف لم يتحققو

 ذاإوة فـلوية ترفرف مرتفعة في ساحة الحـرب فتشـعر بـالقعالم واألاأل
  عالم وخارت القوى.ذهبت الريح انتكست األ

نيـة التـي تؤسـس لنظريـة سياسـية آهذه واحدة مـن الحقـائق القر
نهيـار الـدول وتفكـك المجتمعـات أنها تشـخص سـبب واجتماعية أل

وضـحها هزيمـة أوالشواهد التاريخية كثيرة فـي كـل العصـور ولعـل 
ة رض االوربيلك األسالم عن تالمسلمين في االندلس وانحسار دولة اإل

ء مراالل ة دامت حوالي ثمانمائة عام حينما انقسم المسلمون تبعًالطبعد س
صبح بعضهم يتآمر على بعـض ويسـتقوي أوملوك الطوائف  وتنازعوا و

  عداء على اخوته .باأل
وال يختص الفشل وذهاب الريح والقوة بالجانب المادي وما يتعلـق 

 ،يضـًاأي روح االيمان وطمأنة القلب أبالدنيا، بل تذهب القوة المعنوية 
الن التنازع يوقع صاحبه في الكبائر  فتخسر االمة ريحها وُروحها وَرْوحها

من اجل تحقيق الغلبة فيتورط في الغيبـة والكـذب والبهتـان واالفتـراء 
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والتجسس على خصمه ليضعفه وهذه كلها من الكبائر الموبقـة، ويبـّرر 
بـه علـى  باطل عند من يريد االستقواءلنفسه المداهنة والسكوت عن ال

جادالت والمنازعات عن ذكر اهللا تعالى وعن مره باليوينشغل تفك خصمه
الصالة وهو من فعل الشيطان بهم وهكذا يذهب في منزلق خطيـر نحـو 

  الهاوية.
ها وهذه االمور مجّربة ومعروفة في كل المنازعات مهما صغرت دائرت

راث و بين العائلة الواحدة على الميـأاو اتسعت كالخالف بين الزوجين 
 بـين جماعتين أو و بينأين يو حزبين سياسأمثال او النزاع بين عشيرتين 

هكـذا مقلدي المرجعيات الدينية المتعددة، او بين طائفتين وغير ذلك، و
يستهلك المجتمع الواحد قوته وامكانياته فـي هـذه النزاعـات ويفسـح 

  حقوقه التي فّرط فيها .المجال واسعا لخصمه ليستحوذ على 
قال ) ’() عن رسول اهللا ^عن آبائه () ×(روى االمام الباقر 

الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته،  –اي خاصم ونازع  –(من الحى 
لم يزل جبرائيل ينهاني عن مالحات الرجال كما ينهاني ) ’(ثم قال 

٣( عن شرب الخمر وعبـادة االوثـان ) ٠  قولـه ( ال) ’(وروي عنـه  )
٣( يستكمل عبد حقيقة االيمان حتى يدع المراء وان كان محقا) ١ و عنـه  )

قال (من ترك المراء وهو محق ُبني له بيت في اعلى الجنة، ومن ) ’(
                                                    

)٣ ٥ : الطوسي اماني ) ٠ ١ المجلس ١٢ ١ الحديث ٨ ١١٩  
)٣ ٨/١ : الحكمة ميزان ) ١ ١ ٧  
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٣(ترك المراء وهو مبطل ُبني له بيت في َرَبض الجنة)  ٢ اي ما حولهـا  - )
قال (اياك والمراء فانه يحبط )  ×(وعن االمام الصادق  –خارج عنها 

عملك، واياك والجدال فانه يوبقك، وايـاك وكثـرة الخصـومات فانهـا 
٣( تبعدك عن اهللا ) ٣ قـال (المـراء يفسـد )  ×(وعن االمـام الهـادي  )

، -كالعلقة الزوجيـة او القرابـة- الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة
٣(ن تكون فيه المغالبة، والمغالبة ُاًس اسباب القطيعة) أقل ما فيه  أو ٤ (.  

ئه وانها نها تعطي الحل لحسم النزاعإية الكريمة فوبالعودة الى اآل    
 ، وبتركهمـاكفيالن بازالة اسباب النـزاع ومنعـه مـن أصـلهمران أوهما 

  يحصل التنازع وهما : 
التحاكم الى علماء الشريعة في كل اختالف والتسليم واالذعـان   -١

أت اآليـة بـاألمر لحكمها سواء كان لمصلحته أو على خالفها، ولذا ابتد
وطاعة القيادة الحقـة التـي جعلهـا اهللا ) ’(طاعة اهللا تعالى ورسوله ب

قال تعالى {َيا َأيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا َأِطيُعـوا اللَّـَه  ،تعالى حجة على عباده
َلى اللَِّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإ

َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويال } 
]فااللتزام بكتاب اهللا تعالى وسنة رسول اهللا (صلى اهللا عليـه ٥٩[النساء : 

                                                    
)٣   المصدر. نفس ) ٢
)٣   المصدر. نفس ) ٣
)٣   المصدر. نفس ) ٤
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 وآلة وسلم) والرجوع الى القيادة الحقة هما الضمان من وقوع التنازع او
فاآلية تشير الـى سـبيل تحقيـق وحـدة  بسبب االختالفات االنجرار اليه

المسلمين ومنع تشرذمهم وهو ما عبرت عنه الصـديقة الطـاهرة فاطمـة 
 بقولها (وجعل امامتنا نظام للملة وامانا من الفرقة ). ) ÷(الزهراء 

ن يحصل بسبب اختالف أيمكن الخالف بين الناس خر إن آوبتعبير 
ذلك،  نوايا او بسبب تدخل االخرين والعوامل الخارجية ونحوو الأالفهم 

ن يموهو بهذا المقدار يبقى ضمن االطار الطبيعي مادام المختلفـون عـاز
لية ن يعودوا الى حكم الشريعة وحاكمها والقيادة الشـرعية الرسـاأعلى 

لحـق ليفصل بينهم وعليهم التسليم له وان يكون مبتغاهم دائمـا معرفـة ا
شـريعة حكـم الفالتنازع المذموم انما يقع من نقطة االبتعاد عن واتباعه، 

ة مـن نقطـووامر القيادة الرسالية الحّقة والتشكيك فيها والتمرد عليها، وأ
 لمتبعةاتباع االهواء واالنانيات والتعصب بحيث يجعل هواه وارادته هي ا

وخ ضل له ان الرالشيطان ويسّوبه  يقترنوالحاكمة في االختالف وحينئذ 
تبـع للحق هو هزيمة واهانة واذالل بينما الصحيح هو ان الحق احق ان ي

 وطالبه هو الغالب دائما .

بالتوجيهـات  االحتكام الـى الشـرع والعمـل نااللتزام بالصبر أل -٢
الشرعية على خالف هوى النفس يحتاج الى مجاهدة ومصابرة فيامرنا اهللا 

اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن} معهـم  تعالى بالصبر ويعدنا باحسن الجزاء وهو{ِإنَّ
 الدنيا واالخرة، وكفى بهذه المعية حافزًاكل األحوال وفي  ي فيأ مطلقًا
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 للصبر على القيام بما يريده اهللا تبارك وتعالى. ودافعًا

يـر لكن المستفاد مـن غدي الى الفشل، ؤية صريحة بان التنازع يواآل
، قـال تعـالى فيمـا  ن الفشل هو سبب التنـازعأي أعكس ذلك  موضع

 َصْيُتْم ِمْن َبْعـِدَأْمِر َوَعي اْلِفيتعلق بواقعة ُاُحد {َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم 
ي معركـة بـدر ] وقال تعالى فـ١٥٢َما َأَراُكْم َما ُتِحبُّوَن } [آل عمران : 

ة ] فالعالقـ٤٣ألنفال : َأْمِر } [اي اْلِف{َوَلْو َأَراَكُهْم َكِثيًرا َلَفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم 
 بين الفشل والتنازع جدلية تالزمية حيث يؤدي كـل منهمـا الـى االخـر

  بمرتبة من المراتب، وقد اتضحت صورة اداء التنازع الى الفشل .
  ل :اما ان الفشل يؤّدي الى التنازع فواضح ايضًا لسببين على االق

لهـواه  صكـل شـخ ان التنازع لم يحصـل اال عنـدما استسـلم -١
تعـالى واطماعه وفشل في مجاهدة نفسه وااللتزام بما يريده اهللا تبارك و

 اتبعـوا أهـواءهم وعصـوا وصـاياكالذي حصل في معركة ُاُحد حينما 
خـوانهم فـي جمـع إوتركوا مواقعهم لكي يشاركوا ) ’(رسول اهللا 

مـا فـي كازع ثم التن ) فحصل الفشلُتِحبُّون مَّا َأَراُكم َما َبْعِد مِّن( الغنائم
 آية سورة آل عمران المتقدمة .

ن يعترف بفشله وال يحمل نفسه المسـؤولية أن الفاشل ال يريد إ -٢
حتى يعالج االسباب وانما يلتجأ الى التنـازع ليغطـي فشـله بالتخاصـم 
والتنازع مع اآلخرين واظهار انهم فاشلون، اي انه بـدل ان يرتقـي الـى 

تذكر أاجحين الى مستواه الفاشل، ومستوى الناجحين يعمل الى انزال الن
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 وكان بعض أصدقائنا يلعبونكَّنا صبيانًا  فحينماهنا مثاًال طريفًا من الواقع 
ا وا رجعون خسرإفرحين مستبشرين، و عادوا همذا فاز فريقإكرة القدم ف

خر مسؤولية الخسارة ويبحث كل واحد عن اآلهم ل بعضوُيحّم يتالومون
 خطا وتقصير اآلخرين .

وهكذا في كل المجـاالت واسـوء مثـال لهـذه الحـال السياسـيون 
مام المتصدرون للمشهد فانهم بسبب فشلهم الذريع في اداء مسؤلياتهم ا

الشعب وانشغالهم بمصالحهم الشخصية وسـرقة قـوت الشـعب فـانهم 
ن يّغطون على فشلهم بالمخاصمات والجدل العقيم وتبادل االتهامات مـ

، ويؤدي بهم هذا التنـازع الـى فشـل جديـد  دون ان يحّلوا اي مشكلة
  وهكذا.
والت كما يعلنون الن مدخ زمة في العراق اليوم ليست ازمة ماليةفاأل

كان مليار دوالر أو أكثر وهي كافيـة لمثـل سـ ٥٠العراق الحالية تناهز 
ن لكل ن سببها وجود االجندات الخارجية وال غيرها وان كاأوال  العراق،

ى ر، وانما سبب خراب العـراق وانهيـار الدولـة حتـمنها شيء من التأثي
ء اصبحت نهبًا للعابثين والطامعين والحاقدين هو فشل المتصدين وسـو
ة، ادارتهم وتنازعهم فيما بينهم على تحقيق مـآربهم الشخصـية والفئويـ

  فغّطوا فشلهم بالتنازع واّدى تنازعهم الى الفشل. 
 ا َوَتـْذَهَب ِريُحُكـْم} يكشـفولدى التأمل فان قوله تعالى {َفَتْفَشُلو

الذي يعاني  والبلدن المجتمع أعن  بالعالقة العكسية ومن بعض الوجوه
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من التنازع وذهاب القوة والمنعة تحكمه قيادات فاشلة ال تسـتحق مـنح 
  الثقة بها .

ة النبويـ عظم النعم التي مّن اهللا تعالى بها على االمـة بالبعثـةأن من إ
الى ن القلوب ونبذ الخالفات والنزاعات قـال تعـالشريفة هو التاليف بي

 ِإْذ َت اللَّـِه َعَلـْيُكْمُروا ِنْعَماْذُك(َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَلا َتَفرَُّقوا َو
َفا ْخَواًنا َوُكْنُتْمْعَمِتِه ِإْم ِبِنُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُت  َعَلـى شـَ
ْم َتْهَتـُدوَن) ْم آَياِتِه َلَعلَُّكللَُّه َلُكُن اُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيِّ

َبَك َحَك َفـِإنَّ ) وقال تعالى (َوِإْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعو١٠٣(آل عمران :  سـْ
َفْقَت َما ِفي ُلوِبِهْم َلْو َأْنَف َبْيَن ُقَألََّواللَُّه ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنين 

يـٌز ْيـَنُهْم ِإنَّـُه َعِزَألَّـَف َب للَّـَهاْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ ألا
  ).٦٣/  ٦٢َحِكيٌم) (األنفال : 

ارك مرنـا اهللا تبـأفلنستذكر هذه النعمة العظيمة ولنحرص عليها كما 
ازع لنتعاهد في هذا اليوم المبارك على عدم الوقـوع فـي التنـ، ووتعالى

 والتقاطع والتخاصم قدر االمكان بفضل اهللا تبارك وتعالى. 
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٤٥٦   

  
 

ُهم مُّْحِسُنوَن)  الَِّذيَنوََّقوْا إنا هللا وإنا اليه راجعون (ِإنَّ الّلَه َمَع الَِّذيَن اتَّ
  .)١٢٨(النحل

لوا ذين حمُفِجَعْت الحوزات العلمية الدينية  اليوم بفقد أحد رجالها ال
 رسالتها في العلم والعمل أكثر من خمسين عامًا وهـو سـماحة آيـة اهللا

  المرحوم الشيخ محمد مهدي اآلصفي (أعلى اهللا درجته). 
 الحوزة العلميـة والمجتمـع منـذلقد حمل الفقيد راية اإلصالح في 

رحـوم أوائل شبابه متأثرا بأفكار ومشاريع ُأستاذه المجتهد المصـلح الم
 الشيخ محمد رضا المظفر (قدس اهللا سره)، وعكس تأثره هذا في كتاب

لنجـف بعنوان "مدرسة  ا ١٩٦٣أصدره  بمناسبه وفاة ُأستاذه المظفر عام 
ذه تعبيره عـن مصـابه بُأسـتا وتطور الحركة اإلصالحية فيها"  فلم يكن

هـو فـي في هـذا المجـال و رائدٍة عاطفيًا مؤقتًا، وإنما بتقديم ُأطروحٍة
) وقد نصـحُت طلبـَة ١٩٣٩منتصف العشرينيات من عمره (مواليده عام 

  العلوم الدينية مرارًا باالستفادة منه. 
كان (رحمه اهللا تعالى) متميزَا في عطائه وسابقًا ألقراِنِه، عندما أصدر 
والدي الشيخ موسى (رحمه اهللا تعالى) مجلة اإليمان فـي النجـف عـام 
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) ×(خّصَص العـدد األول لـذكرى اإلمـام الصـادق و ١٩٦٣ /١٣٨٣
بمناسبة مرور ثالثة عشر قرنًا على ميالده الميمون، لـم تُكـْن مشـاركة 

الشيخ اآلصفي تقليدية وإنما كانت تأصيلية في بابهـا بعنـوان  المرحوم
وهـو أول مـا لفـت )) ×((عوامل النمو في مدرسة اإلمـام الصـادق 

انتباهي الى كتابات هذا الرجل المبارك، وكان يساعد والدي (رحمهمـا 
  اهللا تعالى) في مراجعة ما ُيْكَتْب في المجلة قبل نشرها.

لجهـاد  تبارك وتعـالى وديِنـِه القـويم واكّرَس حياته للدعوة الى اهللا
ادتـه إلعالء كلمته تبارك وتعالى وإقناع االمة بالمشـروع اإلسـالمي وقي

 ي ودورالمباركة فكانت طالئع كتبه  عن اإلمامة وأسرار التشريع اإلسالم
الدين في حياة اإلنسان، ورأى ضرورة المشاركة فـي العمـل السياسـي 

ا اطه هذلح وهو نظام الحكومة اإلسالمية، ولنشالحزبي إلقامة البديل الصا
الى  فقد كان على رأس القائمة التي استهدفها جالدو البعث عند عودتهم

  فاضطر الى مغادرة العراق. ١٩٦٨السلطة في العراق عام 
الى  أقام في عدة دول إسالمية وسافر الى  كثير من دول العالم يدعو

 نسى لهسالم ووحدة المسلمين، وال أاهللا تبارك وتعالى وإحياء مشروع اإل
فقـه قانون األحوال الشخصية على التشريع شعوره بالصدمة عندما ُأعيق 

مما يدل على غيرته علـى الـدين وشـعوره قبل اكثر من عام  الجعفري
  بالمسؤولية. 

وهو خالل ذلك لم يتخلَّ عن عطائه العلمي والفكري والحركي فكان 
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المسائل الفقهية التي ُتؤّصُل لمشروع اإلسالم يدرِّس البحث الخارج في 
في بناء الدولة والحكم، واستمر على إصدار الكـراريس والكتـب فـي 
مختلف العلوم والمعارف اإلسالمية كالتفسير والعقائد واألخالق وسـيرة 
األئمة المعصومين والسياسة واالجتماع حتى تعّسَر ضبطها وعدُّها، وبقي 

صافيًا  ينهل منـه أبنـاء االمـة اإلسـالمية خصوصـا رافدًا مهمًا ومعينًا 
  الشباب.

 ٢٠٠٣عاد (رحمه اهللا)  الى العراق بعد سقوط الصـنم صـدام عـام 
ن ) بعـد أ^وتفّرغ للعمل اإلنساني والفكري ونشر تعاليم أهل البيت (

اعتزل العمل السياسي الحزبي قبل ذلك بسـنين، لكنـه واصـل جهـاده، 
 مجاهدينأمراضه إال أن ذلك لم يعقه عن تفقد الورغم ِكًبر سّنِه وتكاثر 

في سـاحات القتـال ضـد االرهـابيين والتكفيـريين وأعـداء الحضـارة 
  واإلنسانية. 

كـان فيهـا وقد عرفُتُه ضنينًا بدينه لم تخُلْب لّبه بروق المطامع التـي 
الرجال، وال أغرته البهارج الزائفة للعناوين الدينية والسياسية مع  مصارع

ان أهًال لها، لكنه (رحمه اهللا) زهد فيما رغب فيـه اآلخـرون مـن أنه ك
وهو ما يعرفه عنه كل مـن  وكان متواضعًا بسيطًا في معاشه حطام الدنيا

عاشره، وكان كثير الصوم حتى في السفر ويصححه بالنذر، وأتذكر أني 
له كتابي عن صوم المسافر من  مُتقّد الزيارات المتبادلة معهفي أحدى 

ة فقه الخالف فكان أول سؤال له عن تصـحيح صـوم رمضـان موسوع
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  بالنذر في السفر ولو رجاءًا.
ا مـفجزاه اهللا تعالى عن اإلسالم وأهله خير جزاء المحسنين، وجعل 

يـه مـن الراحل صدقًة جاريًة ينتفع منه المؤمنون وأفـرغ عل الفقيه قّدمه
مـة لمية واالشآبيب رحمته، وأسأله تبارك وتعالى أن يعّوض الحوزة الع

  ادل الرشاإلسالمية بمن يقرن العلم النافع بالعمل الصالح ويهديه الى سبي
  

  لنجف االشرفا -محمد اليعقوبي 
  ٤/٦/٢٠١٥      ١٤٣٦شعبان//١٦

  
   

٤٥٧   
  

}{ 

  ]١١ [الرعد :
  )٣ ٥ ( 

من األدعية المستحبة في كل يوم من شهر رمضان دعاء (اللهم أدخل 
على أهل القبور السرور) ويتضمن عدة فقرات جليلة، أحببـت التوقـف 

                                                    
)٣ ١ يوم السعيد الفطر عيد لصالة الثانية الخطبة ) ٥ ٨/٧/٢ ٠١٥  
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عند أحدها وهي (اللهم أصلح كل فاسد مـن أمـور المسـلمين)، ومـن 
صالح الفساد ال يتحقق بمجرد ترديد هـذه الكلمـات وان الواضح أن إ

كان في نفس قراءة االدعية ثواب وان الدعاء مّخ العبادة كما في بعـض 
االحاديث، لكن بعض المطالب تحتاج الى سـعي كمـن يريـد الـرزق 
الحالل ال يكفيه أن يردد: (اللهم ارزقني) بل عليه أن يسعى في مناكبهـا 

الى، ومن يريد الذرية الصـالحة عليـه أن يتخـذ ويبتغي من فضل اهللا تع
زوجة صالحة، وهكذا، اال اذا شاء اهللا شيئا بدون ذلـك كـوالدة عيسـى 

  من غير أب.) ×(
فإصالح الفساد في أحوال المسلمين وهكذا فقـرات األدعيـة ال بـد 

َعى َللكل منها من سعي يناسبها [  َوْعَيَها َوُهـَهـا سـَ َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوسـَ
)، فكيف نصلح أحـوال ١٩] (اإلسراء:ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُهم مَّْشُكورًا

 ق حرمةالمسلمين الفاسدة التي ال تسّر الصديق ويشفق لها العدو، ولم تب
  إال انتهكت، وماذا علينا أن نفعل لتحقيق هذا الغرض؟.

فـي حـديث رواه عنـه الشـيخ ) ’(يجيب عن ذلك رسـول اهللا 
في الخصال يحدد فيه سبب فساد أحوال المسلمين وصالحهم، الصدوق 

قال فيه: (صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتـي وإذا فسـدا فسـدت 
٣(الفقهاء واألمراء)): ’(أمتي، قيل: يا رسول اهللا، ومن هما؟ قال  ٦ (.  

                                                    
)٣ ١ح االثنين، باب الصدوق: للشيخ الخصال )٦ ٢. 
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فالصالح والفساد في أمور المسلمين يرجع إلى طريقـة أداء هـذين 
الذاتية، فنفس الجهة التي يأتي منها الفساد يأتي منها الصنفين وصفاتهم 

الصالح؛ لذا قيل: (ال ينتشر الهدى إال من حيث انتشر الضالل) أي علينا 
أن نشّخص الجهة المسؤولة عن الفساد فتبدأ عملية الصـالح مـن هـذه 
الجهة، فمثًال التكفير وما تتبعه من القتل الوحشي والتدمير الشامل بدأ من 

علماء التكفير فإذا أرادوا محاربة الجماعات اإلرهابيـة التكفيريـة فتاوى 
حقيقة فعليهم أن يبدأوا بهؤالء المشـّرعين لفتـاوى التكفيـر فيصـلحون 
عقولهم ويطهرون قلوبهم من اغالل التعصب والحقد واالنانيـة ويعيـدوا 
تقييم تأريخهم واالشخاص الذين يقدسونهم ممن أسسوا لهـذه الثقافـة، 

ر األمور عندما يلتفتون الى القيادة الصالحة الحّقة التي رّبت االمة وستتغي
انه سـئل عـن الـذين ) ×(على رفض التكفير،  روي عن االمام علي 

أمشركون هم ؟ قـال : مـن الشـرك ( خرجوا على إمامته الحّقة وقاتلوه:
 وا ، فقالوا : أفمنافقون ؟ قال : إن المنافقين ال يـذكرون اهللا إال قلـيًالفّر

قيل : فما هم يا أمير ألمؤمنين ؟ قال : إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم 
٣( )علينا ٧ ) َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمـْؤِمِنيَن اْقَتَتُلـوامشيرًا الى اآلية الكريمة ( )

  ).٩الحجرات(
كما أن هذه الكلمة (ال ينتشر الهدى اال من حيـث انتشـر الضـالل) 

                                                    
)٣ ٧/٣ : والنهاية البداية )٧ ٠ ٠ 
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يمكن فهمها على أساس األدوات أي أن نفس األداة التي سببت الفسـاد 
كالتلفزيون أو القوانين الظالمة المخالفة للشريعة أو مناهج التعليم علينـا 

  أن نصلحها لتساهم في صالح االمة.
س الحـاالت واالوضـاع التـي ويمكن ان نفهم هذه الكلمة على اسا

و أانتجت الفساد فنعالجها كـالفقر او الجهـل او التخلـف او العصـبية، 
ذا رار فـااالستبداد السياسي أو االنهيار االقتصادي أو عدم االمن واالستق

اريد نشر الهدى والصالح فال بد مـن اصـالح هـذه االوضـاع والبيئـة 
م مِّن ُجـوٍع َأْطَعَمُه لَِّذي َهَذا اْلَبْيِت اَفْلَيْعُبُدوا َربَّالمنتجة،  قال تعالى: (

  ).٤-٣قريش) (َوآَمَنُهم مِّْن َخْوٍف
ومحل الشاهد أن صالح األمة يكون بصالح هذين الصنفين كمـا أن 

  فسادها بفسادهما.
أما الصنف األول فقد بّيَنْت الروايات أن فسـاد العلمـاء ال يتمظهـر 

فانهم ال يفعلـون ذلـك حفاظـًا بشرب الخمر وممارسة الزنا ونحو ذلك 
على مكانتهم االجتماعية وإنما بحبهم الدنيا والتملق ألهلها والصراع على 
الجاه والزعامة ومجاملة اهل الباطـل وكتمـان الحـق والبغـي والحسـد 
والتكبر والتعالي وتغليب انانياتهم والتخلي عن مسـؤولياتهم فـي اقامـة 

َلـْوَال َيْنَهـاُهُم الرَّبَّـاِنيُّوَن نكـر (الدين واالمر بالمعروف والنهـي عـن الم
َنُعوَن ) َواَألْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اِإلْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبـْئَس َمـا َكـاُنوْا َيصـْ

)  وعدم االنفتاح على الناس واالستماع الى همومهم وقضاء  ٦٣المائدة(
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إلمـام حوائجهم ومساعدتهم وانصافهم فيمـا لهـم ومـا علـيهم، روى ا
قوله من حديث (اعرفوا.. اولي ) ×(عن امير المؤمنين ) ×(الصادق 

٣( االمر باألمر بالمعروف والعدل االحسان) ٨ فـاذا تخلـى العلمـاء عـن  )
مسؤولياتهم اصبحت  االمة خاوية روحيًا وميته معنويًا وفاقـدة البصـيرة 
 والرشد يتالعب بها االشرار، وتوجد شواهد كثيرة مـن التـاريخ لفسـاد

قتل بفتـوى شـريح القاضـي ) ×(تسّبب فيه العلماء، فاإلمام الحسين 
النـه خـرج علـى ولـي االمـر، ) ×(الذي افتى بجواز محاربة االمام 

قتل بتحريض من قاضي قضاة الدولة العباسية ابن ) ×(واالمام الجواد 
  في قطع يد السارق.) ×(ابي داوود للمعتصم بعد اخذه برأي االمام 

ياسـية ثاني، فمما ال يحتاج إلى بيان دور الزعامات السأما الصنف ال 
ده تحت ي في فساد البالد من خالل االستئثار بالمال العام واعتبار ما يقع

غنيمة، وهدره فـي امـور عبثيـة ومشـاريع وهميـة وتغليـب المصـالح 
لـى الشخصية على المصالح العامة وسوء التخطيط واإلدارة باالعتمـاد ع

ن كـل نشغال البالد والعباد بصراعاتهم السياسية، وإناس غير مؤهلين وا
الكوارث التي حلت بالبالد هي نتيجة هـذه الصـراعات علـى المغـانم 

  واالمتيازات حتى وإن ألبست بعناوين دينية أحيانًا.
وهؤالء الحكام لم يصلوا إلى مواقعهم إال بدعم وتأييـد جمـع مـن 

                                                    
)٣ ٥ التوحيد: كتاب الكافي: اصول )٨ ٢ الصدوق: توحيد به، اال ُيعرف ال انه باب ١ ٨٦  
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الناس سواء من خالل اإلدالء بأصواتهم لهم في االنتخابات أو بنصرتهم 
وتمكينهم من السلطة في االنقالبات العسكرية وإدامة حكمهم وسلطتهم، 
او بأي نحو وصلوا به الى السلطة ولو تخّلى الناس عنهم والتفـوا حـول 

حين األكفاء لما وصل حال المسلمين إلى هذه الدرجـة التعيسـة، الصال
(لوال أن بني أمية وجدوا لهم مـن قوله: ) ×(روي عن اإلمام الصادق 

يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، 
ولو تركهم الناس وما في أيـديهم مـا وجـدوا شـيئًا إال مـا وقـع فـي 

٣(أيديهم) ٩ (.  
ء هذا ذه هي المسؤولية المباشرة المنظورة التي يتحملها الناس إزافه

 السبب من الصالح والفساد، لكن الروايات دّلت على ان بعض الذنوب
مين، والتقصيرات هي العلل الحقيقية لتسّلط األشرار والفاسـدين والظـال

م، ) لها حتى نمنع أصل تسّلطهم وتسّلمهم الحك^فنّبهنا المعصومون (
صل إلى مرحلة تمكنهم من الحكم والسلطة ثم نفّكـر فـي كيفيـة وال ن

إصالح الحال، أي أن اإلصالح يكون على طريقـة (الوقايـة خيـر مـن 
  .العالج)، وازالة االسباب من أصلها

  -:سّببة لتسلط االشرار والفاسدينومن تلك الذنوب والتقصيرات الم
لكـافي ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقـد روي فـي ا -١

                                                    
)٣ ٤ باب به/ يتكسب ما ابواب التجارة/ كتاب الشيعة: وسائل)٩  .١ح ،٧
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قال: (لتأمُرنَّ بالمعروف ولتـنهنَّ عـن ) ×(والتهذيب عن اإلمام الرضا 
المنكر، أو ليستعملن عليكم شـراركم فيـدعو خيـاركم فـال يسـتجاب 

٤(لهم) ٠ (.    
وروى الشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب عـن النبـي      

المنكـر قال: (ال تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عـن ) ’(
وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك انتزعت مـنهم البركـات 
وسلط بعضهم على بعض ولم يكـن لهـم ناصـر فـي األرض وال فـي 

  السماء).
عدم االستفادة من توجيهـات العلمـاء العـاملين: روي عـن    -٢

اء أنه قال: (سيأتي زمان على الناس يفّرون من العلمـ) ’(رسول اهللا 
ألول ياء: االغنم من الذئب، فإذا كان ذلك ابتالهم اهللا بثالثة أشـ كما يفّر

الـث  والثيرفع البركة من أموالهم والثاني سّلط اهللا عليهم سلطانًا جـائرًا
 .)٣(يخرجون من الدنيا بال إيمان)

إفراغ الدين من مضمونه الحقيقي واالكتفاء بالشكليات الظاهريـة  -٣
ين عن مسؤولياتهم الحقيقية وهذا شكل منه، وتخّلي علماء الدين والرباني

من اشكال فساد العلماء الذي يؤدي الى فساد األمة ، في حـديث عـن 
قال: (سيأتي على أمتي زمان ال يعرفون العلماء إال بثـوب ) ’(النبي 

                                                    
)٤ ١ ،٤ح ،١ باب والنهي، األمر أبواب الشيعة: وسائل )٠ ٨.  
٢ األنوار: بحار )٣( ٢/٤ ١ األخبار: جامع عن ٥٤ ١- ٢٥ ٢ ف ،٢٦ ٢. 
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حسن وال يعرفون القرآن إال بصوت حسن، وال يعبدون اهللا إال في شهر 
م سلطانًا ال علم له وال حكم لـه رمضان، فإذا كان كذلك سّلط اهللا عليه

٤(وال رحم له) ١ (. 

 أذن فتردي أخالق االمة وضعف همتها وانحدار مستوى الوعي لديها
سبب لتصدي هذين الصنفين الفاسدين، وفسادهما يؤدي الى مزيد مـن 

  الفساد في احوال االمة .
ح لذا اشتهرت الكلمة المعروفة (كيفما تكونون يولى عليكم)، فصال

لمسلمين يبدأ من اصالح انفسـهم وتمسـكهم بـدينهم وزيـادة احوال ا
رهم وعيهم في اختيار قياداتهم الدينية والسياسية وحينئـٍذ تنصـلح امـو

  وتتغيرا احوالهم نحو االفضل بأذن اهللا تعالى 
   

٤٥٨   
  

)٤ ٢ ( 

 

                                                    
)٤ ٢ األنوار: بحار )١ ٢/٤ ١ األخبار: جامع عن ٥٤ ١- ٢٥ ٨ ف ،٢٦ ٨. 

)٤  وفـدوا الـذين الزوار من كبير حشد مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث )٢
٢ االربعاء يوم مساء السالم) (عليه المؤمنين امير استشهاد ذكرى بمناسبة سماحته لتعزية ١ 

١ رمضان ٨/٧/٢ المصادف ٤٣٦ ٠١٥  



٩٣٧٥ 
 

٤(نشرت قناة بي بي سي على صفحتها ٣ تقريـرًا لمحّررهـا لشـؤون  )
الصحة جاء فيه ((مع التقدم في العمر يصبح الحيوان المنوي أكثر عرضة 
لألخطاء الوراثية بشكل يزيد مـن خطـر االصـابة بالتوّحـد واالنفصـام 
وغيرها من األمراض)) ونقل ذلك عن كـيفن سـميث االسـتاذ بجامعـة 
ابرتاي في دندي في المملكة المتحدة وقال: ((إن الزيادة الطفيفـة فـي 
خطر االصابة باألمراض له  تأثير كبير على مستوى االمة بكاملهـا وأنـه 
يجب أن يثير األمر قلقنا على نطاق المجتمع، فالتأثير حقيقـي وواضـح 
ويجب أخذ سن االبّوة بشكل أكثر جدية، وتأثيره على الجيل القادم من 

  األطفال)).
  عندما اطلعُت على هذا الخبر إنقدحت في ذهني عدة امور:

عظمة تشريعات اإلسالم واألسرار الكامنة فيها إذ يكشـف هـذا  -١
الخبر عن جانب من الحكمة في الحث على الـزواج المبكـر لتحصـيل 
إنجاب سليم قوي مضـافًا الـى المصـالح االخـرى كتحصـين الـنفس 

بالمسؤولية وتحصيل الُمعين على الدنيا  واالستقرار ورفع مستوى الوعي
قال: (قـال رسـول اهللا ) ×(واالخرة ونحو ذلك، ورد عن اإلمام الباقر 

٤( ما ُبِنَي في اإلسالم أحبُّ الى اهللا عز وجـل مـن التـزويج)): ’( ٤ ( 
فالمساهمة في بناء الزوجية أحّب الى اهللا تعالى من سائر مشاريع البنـاء 

                                                    
)٤ ٢ بتاريخ: )٣ ٥/٦/٢ ١رمضان/ ٨ – ٠١٥ ٤٣٦  
)٤  ٤ ح ١ باب مقدماته، ابواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )٤
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االخرى حتى المساجد، ألنه مشروع دائم العطاء والتوّسع جيًال بعد جيل 
ببركة ) ×(حتى يأتي عصر الظهور وإذا بك تقَدم اآلالف لنصرة اإلمام 

مورهـا ذلك الزواج. فال يقّصر أحد في تشجيع مشاريع الزواج وتيسير ا
 واإلنفاق عليها من الحقوق الشرعية وغيرها.

حماقة الغرب وضحالة تفكيره بالرغم ممـا يظهـر مـن جبـروت  -٢
علمي وتكنولوجي، فماذا طرح من حـل ليتجنـب هـذا االحتمـال فـي 
ضعف االنجاب وإصابته باألمراض إذا تأخر الزواج بـدل أن يسـتجيب 

لتقرير اواإلنجاب المبكرين، نقل لنداء الفطرة والدين ويدعو الى الزواج 
يجـب أن يجّمـدوا  ١٨عن عالم األحياء المذكور ((إن الشباب في سن 

حيواناتهم المنوية ويستخدموها الحقًا، لتجنـب مخـاطر اإلنجـاب فـي 
))، الكبر)) وقال: ((إن بنوك الحيوانات المنوية يجب أن تكـون متـوفرة

فـأي  ا "األخالق الطبية"،والغريب أن ينشر هذا المقترح في دورية اسمه
 أخالق هذه التي يدعون اليها؟.

اذ وخير تعليق على هذا المقترح ما نقله التقرير عن ألن باسـي اسـت
أمراض الذكورة في جامعة شيفيلد بقوله ((هـذه واحـدة مـن أسـخف 

 االقتراحات التي سمعتها منذ وقت طويل)) ووجه استخفافه:

جال ال تتجمد بشـكل جيـد ((ألن الحيوانات المنوية لمعظم الر  -أ
وهو أحد أسباب قلة المتبرعين بالحيوانات المنويـة، لـذا فمـن يجمـد 

ويعود ليستخدمها الحقًا سـيتطلب مـن  ١٨حيواناته المنوية في سن الـ 
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 زوجته الخضوع لعملية تلقيح صناعي أو أكثر)).

ـ الكلفة االقتصادية حيث قدرت اجرة حفظ الحيوانات المنوية بـ  - ب
 جنيه استرليني في العام. ٢٠٠ – ١٥٠

خصـوبة ما نقله عن االستاذ آدم بالين رئيس الجمعية البريطانية لل  -ج
نـي من أن خصوبة الحيوانات المنوية المجّمدة أقل من الجديدة مما يع

االعتماد على التلقيح الصـناعي، أي أنـه يجعـل مـن اإلنجـاب عمليـة 
ضـمن تكنولوجيا ال اصطناعية مما يعطي إحساسًا كاذبا باألمان إذ أن الت

 إنجاب طفل.

)  ×(فيها سْبٌق علمٌي له ) ×(وتذكرت منقبة ألمير المؤمنين   -٣
والمنقبة ترتبط بهذا االكتشـاف ) ’(وهو باب مدينة علم رسول اهللا 

 تزوجهـا بـامرأة عمر أتىقال () ×(العلمي فقد روى اإلمام الصادق 
 أنهـا بنـوه عىفـاّد بولد فجاءت بطنها، على مات واقعها أن فلما ، شيخ

 ×(  علي بها فمر ، رجمُت أن عمر بها فأمر ، عليها وتشاهدوا ، فجرت
 فدفعت ، حجتك هاتي: قال. حجة لي إن  اهللا رسول عم بن يا:  فقالت) 

 واقعهـا، ويوم تزوجها، بيوم تعلمكم المرأة هذه:  فقال فقرأه، كتابا إليه
. المرأة وعـدم معاقبتهـابإرجاع ) ×(ثم أمر  ،)لها جماعه كان وكيف

:  لهم فقال معهم، بالصبي ودعا أتراب بصبيان دعا الغد من كان أن فلما(
 صـاح تمكنـوا إذا حتى اجلسوا،: لهم قال اللعب ألهاهم إذا حتى العبوا
) ×( علـي بـه فدعا راحتيه، على فاتكأ الغالم وقام الصبيان فقام بهم،



٣٧٨٩ 
 

 كيـف:  عمـر له فقال. حدًا حدًا المفترين إخوته وجلد أبيه من ثهووّر
 علـى الغـالم اتكـاء فـي الشـيخ ضعف عرفت) :  ×(  قال صنعت؟
٤( )راحتيه ٥ (. 

هذا هو اإلسالم في سمو تشريعاته وعظمـِة أئمتـِه وقادتـِه ويـدرك 
أعداؤه ذلك ويدركون النعمة العظيمة التي يتّنعم بها المسلمون ويعلمون 

تلميـع صـورتهم بـالنفخ تفاهتهم وحمـاقتهم وجـاهليتهم وان حـاولوا 
والتهريج للتقدم التقني فلذلك ما انفكوا عن الكيد لإلسالم والمسـلمين 

 َوَالوشن الحروب عليهم ليسلبوهم هذه النعمة العظيمـة قـال تعـالى: (
) ٢١٧) (البقـرة اْسَتَطاُعوْا ِإِن ِديِنُكْم َعن َيُردُّوُكْم َحتََّى ُيَقاِتُلوَنُكْم َيَزاُلوَن

ب العسكرية واخرى بالتشويه والتسقيط واالستهزاء والخداع تارة بالحرو
واخرى بنشر الفساد واالنحراف واخرى بصنع نماذج منّفرة مقّززة تسّمى 
باإلسالم مثل داعش والقاعدة ليستحي المسلمون من التحدث باإلسـالم 
كل ذلك للضغط على المسلمين حتى يتخلوا عن نعمة اإلسالم العظيمة 

حسد تمّني زوال نعمة من مستحق لها، وربما من كان مع حسدًا لكم، وال
 مِّـن َيُردُّوَنُكم َلْو اْلِكَتاِب َأْهِل مِّْن َكِثيٌر َودَّسعي في إزالتها وقال تعالى (

 َأْم) وقال تعالى (١٠٩ البقرة) (َأنُفِسِهم ِعنِد مِّْن َحَسدًا ُكفَّارًا ِإيَماِنُكْم َبْعِد
                                                    

)٤ ٤ / ٧ : الكافي )٥ ٣ / ٦ : األحكام تهذيب ، ٧ / ٢٤ ٨ / ٠٦  الصباح أبي عن كالهما ٥٠
٢ / ٣ : الفقيه يحضره ال من ، الكناني ٣ / ٤  شهر البن المناقب ، نباتة بن األصبغ عن ٢٥٤
٣ / ٢ : آشوب  .المعصوم إلى إسناد دون من كالهما ٦٩
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) والفضل هـو ٥٤ النساء) (َفْضِلِه ِمن الّلُه آَتاُهُم َما َعَلى النَّاَس َيْحُسُدوَن
  ) وبركاتهم الكثيرة. ^اإلسالم والقرآن والنبي واله المعصومون (

ي وربما سمعتم بآخر مظاهر انحطاطهم وهو إصدار المحكمة العليا ف
يقضـي بمـنح الحـق  ٢٦/٦/٢٠١٥الواليات المتحدة حكمًا يوم الجمعة 

ه  في كافة الواليات المتحدة، وهو الحكـم الـذي وصـفللمثليين جنسيًا
هـا يكـا انرئيسهم اوباما بأنه انتصاٌر ألمريكا وانتصاٌر للحب. وتّدعي امر
دد يوجد عالقوة العظمى في العالم وان باستطاعتها الهيمنة عليه وقيادته و

ن الييفل المآلثارها، لذا احت نكبير من المنبهرين بالقوة االمريكية المقتفي
  في عدة دول بهذا االنتصار.

أرأيتهم كيف يتبجحون بما تستنكف حتى الحيوانات الهمجيـة عـن 
فعله وممارسته ناهيك عن منافاته للفطرة اإلنسـانية والغريـزة المودعـة؛ 

 َلَتـْأُتوَن َأِئـنَُّكْمفهبطوا الى ما دون البهيمية وعادوا الى الجاهلية الرعناء (
) فكـانوا ٥٥ النمل) (َتْجَهُلوَن َقْوٌم َأنُتْم َبْل النَِّساء ُدوِن مِّن َشْهَوًة الرَِّجاَل

ِبيًال َأَضلُّ ُهْم َبْل َكاَألْنَعاِم ِإال ُهْم ِإْنمصداقًا لقوله تعالى (  الفرقـان) (سـَ
) متذّرعين بالحرية وهي حٌق مقّدس منحه اهللا تعالى لعباده لكنهـا ال ٤٤

ت والخـروج عـن القـوانين تعني الفوضى العارمـة فـي اتبـاع الشـهوا
العقالئية. فشّوهوا بسلوكهم الشائن هذا العنوان الجميل، وهل من الحرية 
أن ُيترك المصاب بمرض فتاك معدي يتحرك في المجتمع كيف يشـاء 
ويلّوث اآلخرين ويصيبهم بمرضه، أم ُيْحَجْر عليه وُيعالج حتى يشـفى، 
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تكـًا مـن األمـراض علمًا أن األمراض األخالقيـة واالجتماعيـة أشـد ف
  الجسدية.

 إن هذا القرار عاٌر على من أصدره ومن رضي به ومن أيده بسـكوته
ى نحن نرعن استنكاره، وإننا لنشعر بالحياء والخجل أمام خالقنا العظيم و

جملة من المحسوبين علينا نحن البشـر يتجـرأون علـى حـدوده بهـذا 
  ظالمون.االنتهاك الفظيع، ونسّبح ربنا وننزهه عما يفعل ال

فتمسكوا بإسالمكم أيها األحبة وحـافظوا علـى التـزامكم وارفعـوا 
 رؤوسكم شامخين واشكروا اهللا تعالى على ما هداكم اليه.
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٤٥٩   

  
)٤ ٦  ( 

  )٢٤يوسف(
 

معروفة لديكم بما تناولـه ) ×(قصة النبي الكريم يوسف الصّديق 
 ِإنَُّه اْلَفْحَشاءَو سُّوَءال َعْنُه ِلَنْصِرَف َكَذِلَكالقرآن الكريم ومنها قوله تعالى (

ن مكائـد زوجـة م) تعقيبًا على إنقاذه ٢٤يوسف) (اْلُمْخَلِصيَن ِعَباِدَنا ِمْن
ه بلمراد اها جريمة الزنا، أما السوء فقيل أن عزيز مصر، والفحشاء ُيراد ب

  الهم بالمعصية والعزم عليها قبل فعلها. 
 الََّوِإوجاء هذا الصرف استجابة لدعائه الذي ُذِكَر في موضوع آخر (

 َربُّـُه َلُه اَبَفاْسَتَج ْلَجاِهِليَنا مَِّن َوَأُكن ِإَلْيِهنَّ َأْصُب َكْيَدُهنَّ َعنِّي َتْصِرْف
  ). ٣٤-٣٣يوسف) ( اْلَعِليُم السَِّميُع ُهَو ِإنَُّه َكْيَدُهنَّ َعْنُه َفَصَرَف

والتعبير االعتيادي عن هذه الحالـة أن يقـال (لنصـرفه عـن السـوِء 
والفحشاِء) ألن ظروف المعصـية والجريمـة كانـت موجـودة وليسـت 

                                                    
)٤  الـذين الجامعات طلبة من كبير جمع مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة ) ٦

 اقـامتهم مقر الى زارهم عندما االشرف النجف في رمضان شهر من االواخر العشر يقضون
٢ االثنين يوم ١رمضان//٦ ١ المصادف ٤٣٦ ٣/٧/٢ ٠١٥  
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مصروفة ولكن اهللا تعالى صرفه عن هذه المعصية وعصمه مـن الوقـوع 
  ، وهذه العصمة من التسديدات االلهية والنعم العظيمة. فيها

 َفِلَنْصِرلكن القرآن الكريم وصف حاًال أسمى من هذه فقال تعالى (
وَء َعْنُه اء السـُّ قـدماتها ) أي صـرفنا عنـه أجـواء المعصـية ومَواْلَفْحشـَ

 وموجباتها فكأنه لم يتعرض لظروف معصية أصًال حتـى يجتنبهـا، ألنـه
ى آخر وفي أجواء اخرى غير عالم المعصية هذا الذي ير يعيش في عالم

 في الظاهر وإنما وصفناها بأنها حالة أسمى ألنهـا ليسـت فيهـا تعـرض
للمعصية أصًال وال فيها تكّلف اجتنابهـا وصـرفه عنهـا حيـث ال يجـد 

  االنسان فيها شيئًا سيئًا حتى يجتنبه.
وغير قابل للتصور  وهذا االلغاء التام للتأثر بالحدث كأنه ليس ممكنًا

 َوَراَوَدْتـُه() ×(خصوصًا في مثل الحالة التي تعرض لها النبي يوسف 
ِه َعـن َبْيِتَهـا ِفي ُهَو الَِّتي لـك)  َهْيـَت َوَقاَلـْت اَألْبـَواَب َوَغلََّقـِت نَّْفسـِ

) ولذا لم يجد بعض المفسرين ممـن يعتقـد بعصـمة النبـي ٢٣يوسف(
 ِبَها َوَهمَّ ِبِه َهمَّْت َوَلَقْدبقوله تعالى (ضيرًا من تفسير الهم ) ×(يوسف 

١() بالميل النفسي الغريزي الطبيعـي٢٤يوسف) (َربِِّه ُبْرَهاَن رََّأى َأن َلْوال ( 
                                                    

٧االنبياء/ (تنزيه في المرتضى كالسيد كثيرين عن الرأي هذا حكى )١(  "وأما قال )٨
 سره) (قدس الطوسي الشيخ ذلك على وتبعه النساء" شهوة من الرجال عليه طبع فما هّمه
 قـال ثـم الطبـاع" وميل الشهوة ومنها اإلخطار ومنها العزم منها معاني عّدة للهم ذكر فإنه

 بـاقي وأجزنـا القبـيح علـى العزم السالم) (عليه عنه نفينا الوجوه هذه الهم احتمل "وإذا
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٦/١ (التبيان بحاله يليق منها واحد كل ألن الوجوه  في إدريس ابن مثله وقال )"٢١

٢/٢التبيان: (منتخب ٢- ٢ ٦/٣- ٥ج البيان: (مجمع في الطبرسي قالو )٣  أن "ثالثها ):٥٤
 تسـمى أن يجـوز "وقـد قال ثم اليه" دعته ما الى طبعه ومال اشتهاها بها) (هّم قوله معنى

 وقال تعالى" اهللا فعل من ألنها الشهوة في قبح وال والمجاز التوسع سبيل على همًا الشهوة
 عـن عبارة "فالهم له كالم ضمن من قال سره) (قدس المجلسي العالمة ومنهم آخرون به

١ االنوار: (بحار العبودية" جواذب عن عبارة البرهان ورؤية الطبيعة، جواذب ٢/٣ ٣٢،( 
 للـنفس الزاجـرة العقلية الصوارف من عنده ما هو "والبرهان تفسيره في صدرا المال وقال
 البشرية الطبائع في الموجود الحيواني الشهوي الميل (الهم) من المراد أو القبيح، فعل عن

 للقـوة الكاملة المعرفة ولوال القبائح، من يمكنه ما كل عن انتهى لما الشرعي الزاجر ولوال
 الهـم المـراد ولـيس أحيانـًا، ينبغـي ال مـا فعـل منه لوقع التقوى بحقيقة المنورة العقلية

 القران (تفسير يهم) أن شارف أي المشارفة باب من هو وقيل  اليها....." والقصد بالمعصية
٣/١ الكريم: ٦/٢ و ١٩ ٢- ٦٧  ظالل "في صاحب وقال تفسيره في البيضاوي مثله وقال )،٦٨
 مـع نهايتـه فـي واالعتصام أوله في االعتصام بين الموقف طرفي -القران- (فذكر القران"
 أقـرب وهو جميعًا النظيف والجو والواقعية الصدق ليكتمل بينهما، الضعف بلحظة اإللمام

 مختـار، بشر إنه نعم بشر، سوى يوسف كان وما النبوية، العصمة والى البشرية الطبيعة الى
 الـذي ربه برهان رأى فلما اللحظات، من لحظة في النفسي الميل همه يتجاوز لم ثم ومن
 القـران: ظـالل (في والتأبي) االعتصام الى عاد الطارئة اللحظة بعد وقلبه ضميره في نبض

٤/٧مج  اليه يعود حتى ربه برهان  السالم) (عليه يوسف الصديق عن يغب لم أقول: )١٢
 هـم منـه يكـون أن اهللا نبي على جاز كيف قلت: "فإن الكشاف في الزمخشري عن ونقل

 شـهوة عن اليها ونازعت المخالطة، الى مالت نفسه أن المراد قلت: اليها، وقصد بالمعصية
 تكـاد التـي الحال تلك صورة تقتضيه وكما اليه، والقصد به الهم يشبه ميال و...... الشباب
  اهللا". برهان في النظر ويرّده به ما يكسر وهو والعزائم بالعقول تذهب
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لمن يتعرض لمثل هذه المواقف أي أن غريزته اشتهت وانجذبت باعتبار 
١(أن األنبياء بشر لهم غرائزهم وشهواتهم وميولهم فتنجذب نفسيًا طبيعيًا  )

وال إراديًا الى مثيرات الغريزة كانجذاب الجائع الى الطعام تلقائيًا، ولكنه 
حبس نفسه وامتنع ولم يرتِق ميله النفسـي الـى مسـتوى العـزم ) ×(

والتوجه الى الفعل فضًال عن القيام بالفعل نفسه لما رآه من برهـان ربـه 
  اآلية الشريفة، وتفسير الّهم بهذا المقدار الينافي العصمة . كما في

  لكن هذا التفسير غير صحيح، لوجوه: 
ألن الهم ال يطلق على مجرد الميل النفسي الطبيعي بل على قصد  -١

الفعل والعزم عليه وقد يشترط فيه ظهور هذا العزم مـن خـالل اإلتيـان 
لـى الطـرف اآلخـر بشيء مما يكشف عنه كمن يهّم بالضرب فيتوجه ا

ويتأهب للفعل وهذه كلها ال يمكن نسبتها الـى النبـي الكـريم يوسـف 
كما اقروا في كلماتهم السابقة قال في الميزان ((الهم هو القصد ) ×(

الى الفعل مع مقارنته لبعض األعمال الكاشفة عن ذلك من حركـة الـى 
وم الفعل المراد أو شروع في بعض مقدماته كمن يريد ضرب رجل فيقـ

اليه وأما مجرد ميل الطبع ومنازعة القوة الشهوانية فليس يسمى همًا البتة 
والهم بمعناه اللغوي مذموم ال ينبغي صدوره من نبي كريم، والطبع وإن 
كان غير مذموم لخروجه عن تحت التكليف لكنه ال يسمى همًا)) ، فـال 

                                                    
١الكهف( إلي) ُيوَحى مِّْثُلُكمْ  َبَشٌر َأَنا ِإنََّما (قل تعالى قال )١( ١  ِإن ُرُسُلُهمْ  َلُهمْ  َقاَلتْ ( )٠

١إبراهيم( )مِّْثُلُكْم َبَشٌر ِإالَّ نَّْحُن ١( 
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ما اعتـرف بد ان تكون المعاني التي ذكروها للهم هنا من باب التجّوز ك
عما ال يليق بساحة ) ×(الطبرسي في مجمع البيان لتنزيه النبي يوسف 

 عصمته. 

وا ا فسّروبتعبير آخر ان تفسير الهم بالميل الطبيعي وهو معنى مغاير لم
 به همها خالف الظاهر وال يصار اليه اال بدليل 

م يصدر مـن النبـي يوسـف ل -بأي معنى من المعاني–إن الهم  -٢
أى رى نجتهد في تفسيره بما يناسب عصمة االنبياء، النه أصًال حت) ×(

 خير فيبرهان رّبه فلم يهّم لكن جواب لوال تقدم عليها فيوجد تقديم وتأ
) ِبَهـاَقْل َعَلـى ارََّبْطَنـ َأن َلْوال ِبِه َلُتْبِدي َكاَدْت ِإناآلية، نظير قوله تعالى (

 ) .١٠القصص(

ألنهم يمنعون من تقدم جزاء وقد أشكل علماء النحو على هذا الوجه 
لوال عليها قياسًا على إن الشرطية النها من ادوات الشرط، وهذا االلتـزام 
المتزمت بقواعد النحو التي استنبطوها اوقعهم في هذا التقصير مضافا الى 
تشبث البعض في الروايات المكذوبة من اسرائيليات وغيرها، لكن القران 

العربية النه مصـدرها ومرشـدها ولـيس الكريم حاكم على قواعد اللغة 
ر ) ×(العكس، خصوصا وانه قد وردت رواية عن اإلمام الرضـا  تفسـّ

اآلية بهذا المعنى رواها الشيخ الصدوق فـي العيـون وفيهـا (فقـال لـه 
المأمون: يا بن رسول اهللا اليس من قولك: ان االنبياء معصـومون، قـال: 

 َأن َلـْوال ِبَهـا َوَهمَّ ِبِه َهمَّْت َوَلَقْدبلى، قال: فاخبرني عن قول اهللا تعالى (
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لقد هّمت به ولـوال ان رأى برهـان ): ×() فقال الرضا َربِِّه ُبْرَهاَن رََّأى
َ بها لكنه كان معصومًا، والمعصوم ال يهّم بذنب وال يأتيه) ١( ربه لهمَّ (. 

٢(أقول: والشاهد على ان الهم الثاني لم يحصل   وانه جواب لوال:  )
لـو االتيان بالهمين منفصلين ليكون الثاني وحده جواب لـوال ، و  - أ

حصل الهم من يوسف لما احتاج الى التفصـيل بينهمـا، ونكتـة تقـديم 
لـوال  الجزاء هي ما قلناه من تصوير الحالة بان مقتضي الهم تام ومكتمل

  ين لطف اهللا تعالى مع ما في التعبير من حالوة البيان لمجاورة الهّم
بها) اذا لم تكن جواب لوال بقيت بال جواب، واذا قيل ان ان (ّهم   -ب

الجواب مقّدر يكشف عنه ما تقّدم قلنا ان التقـدير خـالف االصـل وان 
تقدير الجواب هكذا يؤدي الى تناقض الن(ّهم بها) السابقة تثبت الهـم 
وتقديرها في جواب لوال ينفيه. لذا فمحاولة السيد الطباطبـائي (قـدس 

) ×(حافظة على معنى نفي الهم عن الصديق يوسـف سره) وغيره الم
مع المحافظة على هذه القاعدة النحوية بأن ُيقال أن جواب لوال متـأخر 
ّ بها) عليها فتكون الفقرة  َ عنها لكنه محذوف لداللة قوله السابق (وهَم

                                                    
 عصـمة فـي المـأمون عند السالم) (عليه للرضا آخر مجلس باب الرضا: اخبار عيون )١(

  االنبياء.

ِه َعـن َراَودتُّـُه َوَلَقـْد( وحـّدها منها حصل الهم بأن العزيز زوجة اعترفت وقد  )٢(  نَّْفسـِ
٣يوسف )َفاَسَتْعَصَم ٢  



٩٣٨٧ 
 

٣(السابقة  (وهّم بها) ((ليس جزاء لها بل هو مقسم  بـه بـالعطف علـى ) 
ي الجملة السابقة اعني قوله (ولقد همت بـه) وهـو مدخول الم القسم ف

في معنى الجزاء استغنى به عن ذكر الجزاء فهو كقولنا ((واهللا ألضـربنه 
إن يضربني، والمعنى: واهللا إن يضربني أضربه))، فلوال ما رآه من البرهان 

٤( لكان الواقع هو الهم واالقتراب دون االرتكـاب واالقتـراف)) . محـل )
لى ان فيه إقرارًا بحصول الهم من يوسف بأي معنـى كـان نظر، مضافا ا

  والمفروض نفيه. 
ا مـوينسجم ما ذكرناه من فهم اآلية على انها تقديم وتأخير مـع  . ٣

زي الغري قدمناه من تفسير اآلية فإنه حتى الميل النفسي بالمقدار الطبيعي
لم يحصل ال لنقص بايولوجي أو سايكولوجي أو فسيولوجي في جسمه 

  ألمرين على األقل: وإنما
ألنه كان والهًا بربه مستغرقًا بحبه ولم يكـن يـرى غيـره تبـارك   -أ

وتعالى ال المرأة أمامه وال غيرها فذوبان النبي يوسف فـي عشـق ربـه 
وفناءه فيه ال يقارن بانجذاب النسوة الى جمال يوسف حتى ذهلن عـن 

بحيـث السكين وقطع ايديهن، فيوسف اولى بالذهول عن المرأة وغيرها 
أنساه ولهه ((االسباب كلها حتى أنساه نفسه فلم يقل: إني أعـوذ منـك 

                                                    
  وطرها. لقضاء به همت لقد أقسم فالمعنى للقسم الالم أن باعتبار )٣(
١ القران: تفسير في الميزان )٤( ١/١ ١ في نقل وقد ٣١ ١/١  الزمخشري عن المعنى هذا ٣٨

 كشافه. في
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) وكم من الفرق بين قوله هذا الّلِه َمَعاَذباهللا أو ما يؤدي معناه، إنما قال (
 ِمنَك ِبالرَّْحَمن َأُعوُذ ِإنِّيوبين قول مريم للروح لما تمثل لها بشرًا سويًا (

٥())) ١٨مريم) (َتِقّيًا ُكنَت ِإن (. 

وقد ((استغرق في حب ربه واخلص وصفى ذلك نفسه فلـم يتـرك 
لشيء في قلبه محًال غير حبيبه فهو في خلوة مع ربه وحضرة منه يشاهد 
فيها جماله وجالله وقد طارت االسباب الكونية على مالهـا مـن ظـاهر 

٦( التأثير من نظره)) ( 

وهـذه هـي –إن الغرائز والشهوات يسـتثيرها تـزيين الشـيطان   - ب
ْب قدرة الشيطان على التزيين فإن هـذه الشـهوات وعندما ُتسَل -وظيفته

ف د اعتـرتفقد سببًا رئيسيًا إلثارتها مع وجودها في النفس االنسانية، وق
ائهم الشيطان بأنه ال سبيل له على المخلصين وليست له القدرة على إغو

 إال َأْجَمِعـيَن نَُّهْمَيْغـِوُأل َفِبِعزَِّتَك َقاَلفقد حكى اهللا تبارك وتعالى قوله (
) وقد قال اهللا تعالى في اآلية محل ٨٣-٨٢ص) (اْلُمْخَلِصيَن ِمْنُهُم ِعَباَدَك

) ٢٤يوسف) (َناْلُمْخَلِصي ِعَباِدَنا ِمْن ِإنَُّه() ×(البحث عن النبي يوسف 
 فهو من مأمن من تزيين ابليس وشياطينه، وال تتحرك غريزتـه وشـهوته

 د التزيين. نحو الحرام لعدم وجو

كما ان الجـائع  -وهو برهان ربه  –مضافا الى وجود الصوارف عنها 
                                                    

١ القران. تفسير في الميزان )٥( ١/١ ٢٦  
١ القران: تفسير في الميزان )٦( ١/١ ٢٥ 
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ال يشتهي الطعام عند وجود صوارف كالخوف والقلق واالنشـغال بمـن 
يحب ونحو ذلك، فالغرائز فيها مقتضي التحرك نحو ما يلبي شـهوتها اال 
أن ذلك مشروط بوجود المقتضي وهو التزيين وبعدم وجـود الصـارف 

 الشرطين مفقودان هنا. وكال

أما كيفية حصول هذه الحصانة مـن ضـغط الشـهوات والمغريـات 
وتحرره من أسرها والسقوط في هاويتها وعدم تـأثره بمثيراتهـا أصـًال 

 ِإنَُّه الّلِه َمَعاَذ َقاَل() ×(فبااللتفات الى امور صّرح بها الصديق يوسف 
)، وقـد كانـت ٢٣يوسـف) (الظَّـاِلُموَن ُيْفِلـُح َال ِإنَُّه َمْثَواَي َأْحَسَن َربِّي

مكتملة عنده ألنه نبي معصوم ولذا ورد في الحديث الشريف (إن برهان 
٧( ربه كانت النبّوة) ( 

اذة بـه االعتقاد اليقيني بانه في محضر اهللا تبارك وتعالى واالسـتع  -أ
انات واللجوء الى حصنه المنيع فاإلنسان بمفرده عاجز عن تجاوز االمتح

 ن اهللالسهلة فضًال عن الصعبة لكنه يستمد التسديد والمعونة والعصمة ما
) ×(نين تالى (ال حول وال قوة اال باهللا). وفي دعاء الصباح المير المؤم

 ْذالُنَكِخـ َوَكَلني ْدَفَق ْيطاِنَوالشَّ النَّْفِس ُمحاَرَبِة ِعْنَد َنْصُرَك َخَذَلني َوِاْن(
 )َواْلِحْرماُن النََّصُب َحْيُث ِالى

 يملـك ال سـبحانه اهللا قبل من مدبر مملوك أي مربوب أنه يقينه  - ب

                                                    
١ االنوار: بحار )٧( ٢/٣ ٣ ٥ 
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 ولـم به تأمرونني ما أفعل ال: يقل فلم(( منه ربه يريده ما اال شيئا لنفسه
 مـن حذرا ذلك شابه وما منك باهللا أعوذ: يقل ولم كذا، أرتكب ال: يقل

٨()) والجهالة الشرك وسمة من واشفاقا والقوة الحول دعوى (  
االلتفات الى نعم اهللا العظيمة التي ال ُتعـد وال ُتحصـى ورعايتـه   -ج

) منـذ أن ٢٣يوسف) (َمْثَواَي َأْحَسَن َربِّي ِإنَُّهوتربيته الرحيمة المستمرة (
وجعله من ذرية إبـراهيم ) ×(ولد وعاش في كنف أبيه النبي يعقوب 

ونقله الى  وإسحاق ونجاته من كيد إخوته الباغين الحاسدين ومن الجب
مصر وتمكينه في بيت عزيز مصر وآتاه اهللا العلم والحكمة وغيرها مما ال 

مملوء الحس مستغرق النفس في مشاهدة ) ×(ُيعد وال ُيحصى ((فكان 
الطاف ربه الخفية يرى نفسه تحت والية اهللا محبورًا بصنائعه الجميلة ال 

٩( يرد اال على خير، وال يواجه اال جميال)) (. 

 َال ُهِإنَّـاستحضار سوء عاقبة مرتكب المعصية في الدنيا واآلخرة (  -د
يز مصر ظلم لعز)، وفي هذا الفعل ظلم لربه وظلم لنفسه والظَّاِلُموَن ُيْفِلُح

 الذي اكرمه.

) ×(فهذه االمور التي كانت حاضرة فـي وجـدان النبـي يوسـف 
وضوح  وجلية في قلبه الطاهر هي برهان ربه الذي أشرق في نفسه بكل

والبرهان منَ بِره َيبَره إذا ابيّض دون مخالطة أي كدورة فأطلق –وجالء 
                                                    

١ الميزان: ) ٨( ١/١ ٢ ٧  
١ الميزان: )٩( ١/١ ٢ ٣ 
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فلم تتطلع نفسه  -على كل دليل محكم قوي يدل بوضوح على المطلوب
 ِبَها َوَهمَّ ِبِه َهمَّْت َوَلَقْدالى المعصية ولم تمل اليها فضًال عن الوقوع بها (

ال أنه كان واجدًا لبرهان ربه لصدر منه الهّم ) فلوَربِِّه ُبْرَهاَن رََّأى َأن َلْوال
بالمعصية والميل اليها باعتبار الظروف القاهرة في تلك الحال، فهنا تقدم 
جواب لوال على شرطها لنكتة مجاورة التعبير بالهم او لإلشـارة الـى ان 
ظروف الوقوع في المعصية قد اكتملت بقوة، وتقـديرها لـوال انـه رأى 

كان يعتقد أنه في محضر ربه في أعلى ) ×(، ولكنه برهان ربه لهم بها
درجات اليقين فلم يهّم أصًال، وقد تقدمت الروايـة عـن االمـام الرضـا 

  في هذا المعنى. ) ×(
فمع هذا الحضور الجلّي اليقيني الذي عّبر عن مثلـه اميـر المـؤمنين 

١( )وفيـه ومعـه وبعده قبله اهللا ورأيت إّال شيئًا رأيت مابقوله () ×( ٠ ( 
كيف يتصور هم يوسف بأي معنى للهم حتى النزوع الغريـزي الطبيعـي 

  ألنه يحتاج الى ظروف طبيعية ليتوجه ولعدم وجود موانع وصوارف.
والسؤال هل يتمكن غير المعصوم من الوصول الى هذه الدرجة مـن 

، والجـواب: )×(الحصانة والعناية االلهية التي احاطت النبي يوسـف 
 ِإنَّل االلتفات الى االمـور المتقدمـة، قـال تعـالى (نعم بالتأكيد من خال

ُروَن ُهـم َفـِإَذا َتـَذكَُّروْا الشَّْيَطاِن مَِّن َطاِئٌف َمسَُّهْم ِإَذا اتََّقوْا الَِّذيَن ) مُّْبصـِ

                                                    
)١ ٣ :٢ الواهب مواهب تفسير )٠ ١/٤ :اليقين علم كتاب في وكذا .٦ ٩. 
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) فاالن عرفنا ما معنى (تذكروا) اي التفتوا الى هذه االمور ٢٠١األعراف(
هو مضمون البرهان الذي راه  وهذا) ×(التي ذكرها اهللا تعالى ليوسف 

 َعَلى ُسْلَطاٌن َلُه َلْيَس ِإنَُّهمن ربه، قال تعالى مبينًا انفتاح الفرصة للجميع (
). فالمؤمن المخلص يتذكر ٩٩النحل) ( َيَتَوكَُّلوَن َربِِّهْم َوَعَلى آَمُنوْا الَِّذيَن

قبة السـيئة ربَّه المنعم عليه دائمًا ويعيش في حضرته المتعالية ويعلم العا
لمن يبتعد عنه تبارك وتعالى، وحينئٍذ يدركه هذا البرهـان ويعينـه عنـد 
التعّرض لالمتحانات وانما يتحصل ذلك البرهان باالزدياد من الطاعـات 
التي تنفعه في لحظات االمتحان الصعبة، كمن يّدخر المـال ليـوم فقـره 

 لَُّكـْم َيْجَعـل الّلـَه َتتَُّقـوْا نَإ آَمُنـوْا الَّـِذيَن َأيَُّهـا ِيا{وفاقته، قال تعالى 
  ٢٩األنفال}ُفْرَقانًا

والتجربة شاهدة على ذلك حيث يحكي البعض عـن تعرضـه لمثـل 
ا أو هذه االغراءات والمكائد لكنه ال يجد في نفسه أي حركة في اتجاهه

 لشـيطانأي (هّم) لفعلها ال لنقص في قواه البدنية والشهوية وإنمـا ألن ا
 يين الفلم يزّين له المعصية، والنفس وحدها من دون تز كان مغلوًال عنه

  تتوجه نحو الفعل.
ولكي اوضح مدخلية التزيين اشير الى حالة معروفة لدى الكثيـرين، 
مثًال رجل عنده زوجة وال يشعر بإثارة نحوهـا وقـد يكـون فـي بدايـة 
زواجه منها، لكنه يقع في هوى امرأة أجنبية اخـرى وهـو يعتـرف بـأن 

د تكون أجمل والطف وأرق مشاعر ومتحببة ومتوددة اليه ونحو زوجته ق
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ذلك، فلماذا هذا التناقض في الميول؟ والجـواب انـه تـزيين الشـيطان 
للثانية دون االولى ألنه يريد أن يوقع االنسان في المعصية ويخّرب بيت 

  الزوجية المبارك الذي ما ُبني بناء في االسالم مثله.
 يكفي هذا االلتفات االعتقادي القلبي وحده الوال بد أن نشير الى أن 

لهـذه ) ×(ما لم يقترن بالعمل قال تعالى مبينا علة استحقاق يوسـف 
قـال تعـالى و) ٢٢يوسف) (اْلُمْحِسِنيَن َنْجِزي َوَكَذِلَكالمراتب السامية (

 يَنالَّـِذ َمـَع الّلـَه ِإنَّعلى نحو القاعدة العامة، وال تختص بالمعصومين (
  ). ١٢٨النحل) (مُّْحِسُنوَن ُهم وَّالَِّذيَن ْااتََّقو

  
  
  
  
  
  
  

   
٤٦٠   
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)( 

ينتاب المؤمن في نهاية شهر رمضان شعور باألسى والحـزن لفـراق 
هذا الشهر الكريم والفيوضات اإللهية التي تقترن به وقد عبّرت عن هـذا 

شهر رمضان، وهذا الشعور لـه مـا يبـّرره، ألن شـهر الحزن أدعية وداع 
رمضان من أعظم محطات التزّود بالتقوى والطاقة المعنوية حيث يحـسُّ 
المؤمنون بسموٍّ وارتقاٍء في حالتهم المعنوية وإقباًال على الطاعـات فـي 
شهر رمضان المبارك، وهذه واحدة من بركات موائد هـذا الشـهر فـي 

ى، وال شـك أن المـؤمنين يتفـاوتون فـي هـذا ضيافة اهللا تبارك وتعـال
التحصيل تبعًا لتفاوت درجاتهم وسعة آنيتهم التي يغترفون بها من عطاء 

)، فبعضهم قد تنتهي ١٧الرعد) (ِبَقَدِرَها َأْوِدَيٌة َفَساَلْتاهللا تبارك وتعالى (
عنده هذه الحالة بمجرد إنتهاء الشهر فيعود في العيد الى ما كـان عليـه 

معاصي والعياذ باهللا، وبعض آخر تستمر حالته أكثـر مـن ذلـك حتى ال
ولكّنها تنتهي مالم يزّودها بوقود جديد، وبعٌض تدوم عنده وتثبت معـه 
الى شهر رمضان المقبل كاالجسام التي تالمـس النـار، فبعضـها يفقـد 

                                                    
)١  الزهراء ديوان مصلي مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة بها تحدث التي الكلمة )١

 الـذين والشباب الطلبة من حشد ومع االشرف النجف في الجامعة حي في السالم) (عليها
٢ السبت يوم النجف في رمضان شهر من االخيرة العشرة يقضون ١ رمضان ٤  الموفق ٤٣٦

١١/٧/٢ ٠١٥ 
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-الحرارة بمجرد ابعاده عنها، واخرى تحتفظ بها مدة ثم تفقدها، واخرى 
ل الى جمرة مّتقدة تهب النـور والـدفء الـى االخـرين  تتحو -كالفحم

والسؤال كيف نستطيع إدامة هذه الحالة أكبر قدر ممكـن؟ ومـا الـذي 
يجّدد فينا االمل والرغبة الستمرار الرخم االيماني الذي استفدناه من هذه 

  المحطة الشريفة. 
ويمكن طرح السؤال بصياغة اخـرى وهـو أنـه ورد فـي الحـديث 

 فهو شرَّهما يوميه آخُر كان ومن مغبون، فهو يوماه استوى من(الشريف (
 ومـن أقـرب، النقصان إلى كان نفسه في الزيادة يعرف لم ومن ملعون،

١( )الحياة من له خيٌر فالموت أقرب النقصان إلى كان ٢ ونحن نـرى أن  )
أيامنا في شهر رمضان خير من أيامنا في غيره حيث سُنحرم مـن موائـد 

ضيافة الرحمن (أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة  شهر رمضان ومن
١( ودعائكم فيه مستجاب.....الخ) ٣ وتالوة آية فيه تعدل تالوة القرآن كله  )

في غيره ونحو ذلك فهل سيكون يومنا في شهر رمضان خيرًا من غـدنا 
في ما بعد شهر رمضان، ويكون امرنا الى النقصان ونصبح من اهل هـذه 

في الحديث الشريف فاألمر موجب للقلق وإيجاد الحل  الحالة المذمومة
  له.

ولرفع الشعور باالسى والحزن لفراق شهر رمضان، ولتجديـد االمـل 
                                                    

)١ ٧ :الصدوق أمالي )٢ ٦ ٦  
)١ ۹ ص : الصدوق أمالي )٣ ٣ 
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والرغبة بدوام بركاته ونفحاته، ولدفع القلق الناشئ من احتمـال هبـوط 
  المعنويات نذكر عدة وجوه:

ر هشإن شهر رمضان إذا انقضى وُرِفَعْت موائده وبركاته فإن رب  -١
عـالى ترمضان باٍق وهو الذي منَّ على عباده بتلك العطايا والمنن، قـال 

الخالق ال بالمخلوق ب) فليكن تعلقنا ١٦٦البقرة) (اَألْسَباُب ِبِهُم َوَتَقطََّعْت(
 وبمسبب األسباب ال باألسباب نفسها، وهو قادر بكرمه علـى أن يجعـل

في شهر رمضـان من الكرامة في غير شهر رمضان لعمل أكثر مما يعطي 
لمهـا المبارك فان اهللا تعالى اخفى رضاه في اي طاعة من طاعاته وال يع
ؤونـة مالعبد، فلعلك ترحم انسانا ضعيفًا او تزوج شابًا عفيفـًا ال يجـد 

هر الزواج فيكون لك من المنزلة عند اهللا تعالى اكثر ممـا نلتـه مـن شـ
 مل بكرم ربِّرمضان، فال يشغلنا األسف على فوات شهر رمضان عن األ

 شهر رمضان.

إن اهللا تعالى الذي أوجب علينا الصوم في شهر رمضان هو الذي  -٢
رفع هذا الوجوب في غيره، وعلينا ان نعبد اهللا تعالى من حيث هو يريد 
ال من حيث نحن نريد فكما نطيعه في وجوب الصوم نطيعه تعـالى فـي 

أي عدم – ُرَخُصُه ُتؤتى أن ُيِحبُّ اَهللا إنَّعدم الوجوب، والحديث يقول (
أي إلزاماتـه فـي الوجـوب - َعزاِئُمـُه ُتـؤتى أن ُيِحـبُّ َكمـا -إلزاماته
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١()-والحرمة ٤ ، فهذه اإلنتقالة  بمشيئة اهللا تعالى وطاعـة لـه، لـذا فهـي )
١( ........)يوميه آخُر كان ومنليست مشمولة للحديث الشريف ( ٥( 

إن هذا التقلب في الحاالت فيه أكثر من ثمرة مباركـة فهـو مـن  -٣
جهة رحمة ورأفة من اهللا تعالى باإلنسان ألنه يعجز عن االستمرار علـى 

١( الحالة العالية والدوام عليها حتى قيل (دوام الحال من المحال) ٦ ، فهذه )
اإلنتقالة الى الحالة األدنى فيها تخفيف عنه وإشفاق بـه، فـي الحـديث 

 أدبـرت وإذا فتنفلـوا أقبلـت فـإذا وإدبارًا، إقباًال للقلوب إنلشريف (ا
١( )بالفريضة فعليكم ٧  اْلُقُلـوَب هِذِه ِإنَّقال () ×(وعن أمير المؤمنين  )

١( )اْلِحْكَمِة َطَراِئَف َلَها َفاْبَتُغوا اَألْبَداُن َتَملُّ َكَما َتَملُّ ٨ (. 

عقيدة التوحيد واإليمـان والثمرة االخرى في هذا التقّلب: هو ترسيخ 
بأن اهللا تعالى هو المتصّرف بعباده والمدّبر لشـؤونهم وهـم ال يملكـون 

في دعائه ) ×(ألنفسهم شيئًا، هذ المعنى الذي عّبر عنه اإلمام الحسين 
 منعـا مقـاديِرَك طواِء وسرعَة تدبِيرَك اختالَف إنَّ إلهييوم عرفة بقوله (

                                                    
) ١ ٩ : األنوار بحار )٤ ٢ / ٣ ٩  
)١ ٧ الصدوق: امالي )٥ ٧ ٦  
)١  عربي. مثل )٦

)١ ٣/٤ج :الكافي )٧ ٥ ٤ 

)١ ١ الحكمة الحكم: باب البالغة: نهج )٨ ٩٤  
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١( )بـالٍء فـي منَك واليأِس عطاٍء إلى السُّكوِن َعِن بك العارفيَن عباَدَك ٩ ( 
وورد في نفس الـدعاء (الهـي علمـت بـاختالف اآلثـار ) ×(وقوله 

وتنقالت األطوار أن مرادك مني أن تتعّرف الّي في كل شـيء حتـى ال 
٢( أجهلك في شيء) ٠ (. 

إن ثواب العمل يمكن تحصيله وإدامته بالنيـة، فمـادام اإلنسـان  -٤
 -كشـهر رمضـان–راغبا في عمل ويحب القيام به اذا تحّقق موضـوعه 

وسنحت فرصته فانه ُيعطى اجر ذلك العمل وان لم يقم به وان من احّب 
عمل قوم ُأشرك معهم محبًا لعمله فإنه ُيْشَرك في أجره كما في الروايـة 
بعد معركة الجمل لما تمنى شخص أن يكون أخـوه شـاهدًا المعركـة 

): ×(فقـال ) ×(جر ويفرح بانتصـار اميـر المـؤمنين ليشاركهم األ
 عسكرنا في ناَدَهَش ولقد. ناَدَهَش فقد: قال نعم، فقال معنا؟ أخيك أهوى(

٢(سيرعف النساء، وأرحام الرجال أصالب في أقواٌم هذا ١  الزمـان بهـم )
٢( )اإليمان بهم ويقوى ٢ وهذا باب واسع من كرم ربِّ العالمين لزيـادة  )

فـي ) ×(رصيد العبد من الطاعات والقربات، ويعّبر اإلمـام الحسـين 
دعائه يوم عرفة عن هذه الحالة (إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة 

                                                    
)١   عرفة يوم في السالم) (عليه الحسين االمام دعاء الجنان: مفاتيح )٩
)٢  المصدر نفس )٠

)٢  يجود : يرعف )١

)٢ ١ الخطبة :البالغة نهج )٢ ٢ 
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٢( مني فعًال جزمًا فقد دامت محبة وعزمًا) ٣ وهذا الدوام فـي النيـة هـو  )
رك وتعالى فكأننا نقّدمه عذرًا بين يدي اهللا تعـالى ايضًا من لطف اهللا تبا

 على تقصيرنا في العمل.

أي –إن اهللا تعالى جعل بكرمه أسبابًا اخرى تؤدي هذا الغـرض  -٥
 كـل مـن أيام ثالثة صام منفبخصوص الصوم ورد أنه ( -إدامة العمل

 فله بالحسنة جاء من" يقول وجل عز اهللا ألن الدهر، صام كمن كان شهر،
٢(")أمثالها عشر ٤ وهي أول خميس وآخر خميس واألربعاء في الوسـط،  )

فإذا واظب عليها المؤمن كان في حالة صوم دائم ولم يفقد شيئا وهو من 
في وصيته ألمير المـؤمنين والتـي ) ’(األعمال التي أّكد عليها النبي 

 اللَُّهمَّ َقاَل ُثمَّ َعنِّي َفاْحَفْظَها ِبِخَصاٍل َنْفِسَك ِفي ُأوِصيَك َعِليُّ َياجاء فيها (
 اْلَخِمـيُس الشَّْهِر ِفي َأيَّاٍم َفَثالَثُة الصَِّياُم َأمَّا َو( )’() الى ان قال َأِعْنُه
٢( )آِخِرِه ِفي اْلَخِميُس َو َوَسِطِه ِفي األْرِبَعاُء َو َأوَِّلِه ِفي ٥ (. 

ونواهيـه إن للتشريعات االلهية أسرارًا وعلًال وأن أوامر اهللا تعالى  -٦
 َبـاِطًال َهـذا َخَلْقَت َما َربََّنالم ترد عبثًا وإنما المصالح ترجع الى العباد (

ــبحانك) ( ْبُتْم) (١٩١ عمــران آلس ــِ ــاُكْم َأنََّمــا َأَفَحس ) َعَبثــًا َخَلْقَن
) فالمطلوب من هذه األعمال لـيس حركاتهـا الخارجيـة ١١٥المؤمنون(

                                                    
)٢  عرفة يوم في السالم) (عليه الحسين االمام دعاء الجنان: مفاتيح )٣

)٢ ٤ ص /الحكمة ميزان )٤ ١ رقم الحديث ٧٤ ٠٦٦٨ 

)٢ ٧ص ٨ج-الكافى )٥ ٩  
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األفعـال الخارجيـة اال وسـيلة وشكلياتها فقط وإنما حقائقها، وما هـذه 
 َوَلِكـن ِدَماُؤَها َوال ُلُحوُمَها اللََّه َيَناَل َلنلتحصيل تلك الحقائق قال تعال (

) فأثر الصالة النهي عن الفحشاء والمنكـر ٣٧الحج) (ِمنُكْم التَّْقَوى َيَناُلُه
فـالغرض مـن ) ٤٥العنكبـوت) (َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاء َعِن َتْنَهى الصَّالَة ِإنَّ(

 َعَلـْيُكُم ُكِتـَب آَمُنـوْا الَّـِذيَن َأيَُّها َياتشريع الصوم هو تحصيل التقوى (
) وإنما ١٨٣البقرة) (َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم َقْبِلُكْم ِمن الَِّذيَن َعَلى ُكِتَب َكَما الصَِّياُم

تكتسب هذه األعمال قيمتها بمقدار تحقق الغرض منها كما في الروايـة 
 )ُبعـدًا إّال اهللا مـن يزدد لم والمنكر الفحشاء عن صالته تنهه لم َمنأن (

)٢ ٦ ولما كان المراد من األعمال هذه الحقائق الواقعية لها فإدامتها يكون  )
بإدامة آثارها، أعني التقوى من الصوم فكلما كان محافظًا علـى الصـوم 
كان محافظا على التقوى واالحسان في العمل فهو في ضيافة اهللا تعـالى 

 ِإنَّوينهل من موائده المباركة وإن لم يكن في شهر رمضان، قال تعالى (
 ).١٢٨النحل) (مُّْحِسُنوَن ُهم وَّالَِّذيَن اتََّقوْا الَِّذيَن َمَع الّلَه

  
  

   
٤٦١   

  
                                                    

)٢ ٨/٢ :البيان مجمع )٦ ٨ ٥  
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)٢ ٧ ( 

ب دعا سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) النخ
 دورًا من اساتذة الجامعات وغيرهم الى ان يأخذوا المثقفة واالكاديميين

الـب في التظاهرات التي تشهدها البالد لتوحيـد المط واضحًا ومحوريـًا
ووضعها على طاولة المفاوضات باتجاه بلورة مشروع وطنـي اصـالحي 
واضح المعالم، ولضبط بوصلة حركة الجماهير وحماية المظاهرات مـن 

  وخاطفي االنجازات.االنحراف واختراق المندسين 
وقال سماحته في كلمة القاها امام عدٍد من االسـاتذة واالكـاديميين 
من (مركز االبداع ) للدراسات والبحوث االستراتيجية بمكتبه في النجف 
االشرف : ان غالبية الشعب يطالب بحل المشاكل الظـاهرة التـي يراهـا 

كما ال توجد مطالب امامه وال يلتفت الى االسباب االصلية المؤدية لها، 
موحدة للمتظاهرين فالمشكلة ال تقتصر على انقطاع التيار الكهربـائي او 

                                                    
)٢ ١ السبت بتاريخ صدر ) ٧ ١/ذق/٣ ٢ الموافق ٤٣٦ ٩/٨/٢  خروج مع تزامنًا ٠١٥

 والمحافظـات، بغـداد فـي جمعة كل المفسدين ومحاسبة باإلصالح المطالبة المظاهرات
 للتظاهرات، زعيمة نفسها إلبراز مؤتمرات تعقد أن جهات عدة حاولت الخطاب أثر وعلى

 اضـمحلت حتـى ُيـذكر شـيئًا التظـاهرات تلـك تثمـر فلم للواقع مطابقًا ذلك يكن ولم
   وتالشت.
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تردي الخدمات بل المشكلة اكبر من ذلك بكثير  وهنا تبرز اهميـة دور 
النخب في تشخيص جوهر المشكلة اوًال ودراسـة االسـباب االساسـية 

ثانيًا.. وخـذ دراسة موضوعية ثم تقديم الحلول الجذرية لهذه المشاكل 
مثاًال على ذلك مفوضية االنتخابات التـي تكونـت مـن ممثلـي الكتـل 
السياسية الكبيرة.. فكيف نتصور انها ستكون مستقلة وقد شكلت لرعايـة 
مصالح تلك الكتل؟ بل كيف نتصور ان االنتخابات ستمضي بشكل نزيه 

الكتـل ما دام المال السياسي والنفوذ والمصالح والوظائف الحكومية بيد 
المهيمنة وكذلك قانون االنتخابات الذي ّصمم على مقـاس المتنفـذين 
لكي يقطع الطريق على اي مشروع نهضوي يضم دمـاًء جديـدة، االمـر 
الذي أدى الى إعادة استنساخ نفس الوجوه في كل عملية انتخابية، مـع 
وجود تدجين وتخدير للشعب يساعد علـى سـوقه الـى حيـث يريـد 

الحل ال يقتصر علـى السياسـيين المتسـلطين والنظـام المتسلطون، لذا ف
السياسي وإنما يمتد الـى المؤسسـات والجهـات السـاندة والمشـرعنة 

  للعملية السياسية .
وفي نفس السياق دعا سماحته الى ان تشكل المفوضية من جامعيين 
متخصصين بهذا الشأن وبمساعدة منظمات المجتمع المـدني ومسـاندة 

  المجتمع الدولي .
كما اكد سماحته على ضرورة ان تكون العالجـات االصـالحية     

جذرية وفّعالة وليست شكلية او ترقيعية  النها سـتكون خاضـعة لتـأثير 
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الفاسدين الذين ركب بعضهم موجة التظاهرات لتغطية مفاسده والبعض 
اآلخر اطلق التصريحات النارية لخلط االوراق ليبقى الحال كما هو عليه 

  ب يرزح تحت قسوة الفساد واالرهاب .ويبقى الشع
واضاف سماحته: ان عملية االصالح ليست لقلقة لسان بل تحتاج الى 
عمل دؤوب وضغط مستمر فحركة الجماهير وان كانت ليسـت واسـعة 
وفق المقاييس لكنها ارعبت الفاسدين وهزتهم واجبرتهم على الرضـوخ 

نا لذلك ودعونـا للحل بعد ان اخذت الجماهير دورها وتحركت وقد نبه
اليه قبل خروج هذه المظاهرات وتحديدًا في خطبة عيد الفطر الماضـي 
التي شرحنا فيها عبارة (اللهم اصلح كل فاسـد مـن امـور المسـلمين ) 
والحديث الشريف (صنفان من امتي ان صـلحا صـلحت امتـي االمـراء 

ء والفقهاء ) وكال الصنفين الوارد في الحديث يصنعهما الشعب فـاألمرا
(الحكام) يضعهم انتخاب الجماهير ودعمهم وتأييدهم كما ان الجماهير 

٢(هي من تصنع قدرة الفقهاء وقوتهم الميدانية . ٨ (  
واستغرب سماحته : لتأخر حركة الجمـاهير وانتفاضـتها ولـم تقـل 

عامًا مضت بالرغم من التنبيهات المستمرة والتحذيرات  ١٢كلمتها طيلة 
محدقة بالعراق وشعبه التي تضـمنتها خطاباتـه المتوالية  من االخطار ال

والتي حذر فيها من خطر الفساد االداري والمالي  ٢٠٠٦وبياناته منذ عام 
                                                    

)٢ ١ لعام الفطر عيد لصالة الثانية الخطبة ) ٨ ١ بتاريخ ٤٣٦ ٨/٧/٢  في تقدمت وقد ،٠١٥
٣ص ١   الكتاب. هذا من ٦
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٢(واعتبره اشد خطرًا من االرهاب . ٩ (  
كما حذر من سياسة االستئثار ودعوات التقسيم واالنفصال وتحشـيد 

ئتالفـات الجماهير طائفيًا لتفكيـك االئتالفـات الطائفيـة وان تكـون اال
٣(واالحزاب السياسية على اساس البرامج الوطنية التي تخدم الشعب . ٠ (  

هذا ويذكر ان سماحته كان قد نبه ببيان هام قبـل سـقوط الموصـل 
بأكثر من عام الى المخططات الشيطانية التي اعدت للمنطقـة االسـالمية 

٣(والعربية . ١ (  
عـام  واصدر عدة بيانات تزامنت مع سقوط الموصـل فـي حزيـران

  واالحداث التي تلتها : ٢٠١٤
٣(الموصل  سقوط.. نافعة ضارة ُربَّ -١ ٢ ( 

٣(العادلة  بالتنازالت والقبول الحوار عن بديل ال -٢ ٣ ( 

 عـراق إنتـاج بإعادة األمل زال ال: الموصل سقوط على عام بعد -٣
                                                    

)٢  بتـاريخ الـبالد) مشـاكل يحّلـون ال فإنهم بالنار السياسيون يحترق لم (إذا (خطاب ) ٩
١٨/٧/٢ ٣ص ٤ج المرحلة: خطاب في راجعه ،٠٠٦ ٠ ٦.   

)٣ ٢ بتاريخ هـ) النقطة سياسية (حوارات ) ٠ ٤/١ ١/٢  ٥ج المرحلة: خطاب راجع ،٠٠٦
٢ص ٩.  

)٣ ٥/٥/٢ بتاريخ والعربية) اإلسالمية للمنطقة أعّدت التي الشيطانية (المشاريع ) ١ ٠١٣، 
٢ص ٨ج المرحلة: خطاب ٠ ١.  

)٣ ٣ص الكتاب هذا راجع ) ٢ ٣.   
)٣ ٣ص الكتاب هذا راجع ) ٣ ٦.  
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٣(موّحد  مزدهر ٤ (.  
  
  
  
  
  
  

   
٤٦٢   

  
 

   ]١٥٦األعراف:[
)٣ ٥ ( 

 بينماانه قال () ’(روت عدة مصادر من الشيعة والسنة عن النبي 
 هـم فبينما ، جبل في غار إلى فآووا المطر أخذهم يتماشون رهط ثالثة

                                                    
)٣ ٢ص الكتاب هذا راجع ) ٤ ٩ ٧.  
)٣  االمتحـان فـي االوائل الطلبة مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع الشيخ سماحة حديث ) ٥

 ميسـان جامعـة طلبـة مـن وحشد المحافظات في الدينية الصدر جامعة لفروع المركزي
١ االحد يوم أخرى ووفود ١ شوال ٦ ٢/٨/٢ المصادف ٤٣٦ ٠١٥.  
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 أفضل انظروا:  لبعض بعضهم فقال ، عليهم فأطبقت صخرة انحطت فيه
وفـي مصـدر آخـر : تـذكرون احسـن  – بهـا فسلوه عملتموها أعمال

اعمالكم فادعوا اهللا عز وجل بها وفـي مصـدر ثالـث : انظـروا اعمـاال 
  . عنكم يفرج لعله  –عملتموها صالحة هللا 

 أوالدو امرأة لي وكانت كبيران والدان لي كان إنه اللهم:  أحدهم قال
 بوالـدي بـدأت غنمـي علـيهم أرحت فإذا ، عليهم أرعى فكنت صغار

 قمـت ثـم ، حلبت ثم االناء فطيبت أبواي نام حتى آت فلم ، فسقيتهما
 همب أبدأ أن أكره ، رجلي عند ينضاعون والصبية أبوي رأس عند بحالبي

 أضـاء حتى كذلك أزل فلم ، نومهما من أوقظهما أن وأكره ، أبوي قبل
 جةفر عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم الفجر
  . السماء منها فرأوا فرجة لهم ففرج ، السماء منها نرى

 أعـز كانـت حبـا فأحببتها عم بنت لي كانت إنه اللهم:  اآلخر وقال
 فسعيت ، دينار بمائة تأتيني حتى ال:  فقالت ، نفسها فسألتها ، إلي الناس
 اهللا تقا:  قالت رجليها بين كنت فلما ، بها فأتيتها دينار مائة جمعت حتى
 علتف أني تعلم كنت إن اللهم ، عنها فقمت ، بحقه إال الخاتم تفتح وال

  .فرجة فيها لهم اهللا ففرج ، فرجة فيها عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك
 قضى فلما ، ذرة بفرق أجيرا استأجرت كنت إني اللهم:  الثالث وقال

 حتى به أعتمل أزل فلم ، عنه ورغب يأخذها أن فأبى عليه عرضت عمله
 وال حقـي وأعطنـي اهللا اتـق:  وقـال فجاءني ورعاتها، بقرا منه جمعت
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 فخـذها فـذهب ورعاتهـا البقـر تلـك إلى اذهب:  له فقلت ، تظلمني
 عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم ، واستاقها

٣(يتماشون فخرجوا عنهم اهللا ففرج منها مابقي ٦ ( .  
  أقول: يمكن استخالص عدة دروس وعبر من هذه الحكاية:

 جملة منإن هذه الحادثة وأمثالها توّلد االطمئنان القلبي العملي ب -١
اليـه،  نتوجه االعتقادات التي نؤمن بها نظريًا لكننا عمليًا ال نذعن بها وال

بهـا  يًا حتى يطمئن القلـبواإليمان النظري ال يكفي ليكون محّركًا عمل
وذلك عندما تقع عمليًا من باب (أولم تؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئن 

 قلبي) فهذه الواقعة ترّسخ عدة عقائد:

(منها) عقيدة ان اهللا على كل شيء قدير فكم واحد منا يقع في مثـل 
المأزق وهو مطمئن الى ان اهللا تعالى قادر على أن يزيل هـذه الصـخرة 

رادته بذلك (كن فيكون) أما عامة الناس فانهم يعتقـدون بمجرد تعلق إ
باستحالة ذلك الحتياج األمر الى أجهزة وآليات لرفع الصخرة وعمال من 
أين نأتي بهم وهكذا، لكن الحقيقة إن ارادة اهللا تعالى إذا تعلقت بإزالتها 
استجابة لدعاء هؤالء فأنها تزول، وال نستكثر ذلك على الخالق المقتـدر 

ن البشر المخلوقون الضعفاء إذا تعلقت إرادتنا بأن نقفز يرتفع الجسد فنح
                                                    

)٣ ١ : االنوار )بحار ٦ ٤/٤ ٤: الطوسي الشيخ آمالي عن ٢١  كتاب في الطبراني ورواها ،٠٨
١ الحديث الدعاء  في البخاري واخرجه السالم) طالب(عليه ابي ابن علي عن بسنده ٧٨

    الدعاء). عند الصالحة باألعمال (التوسل باب
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كغم مباشرة مـن دون أي مـؤثر خـارجي  ١٠٠الذي قد يزيد وزنه عن 
سوى االرادة، فلماذا ال يتحقق كل ما تتعلق به ارادة اهللا تعالى وبيده كل 

ْيئًا َأَراَد ِإَذا َأْمُرُه شيء وكل شيء خاضع له (ِإنََّما  ُكـْن َلـُه َيُقـوَل َأْن شـَ
  ).٨٢(يس / َفَيُكوُن)

عاء و(منها) عقيدة إن مع العسر يسرا وهذا ما حصل لهم بالصبر والد
  والتوسل.

و(منها) إن (من يتق اهللا يجعـل لـه مخرجـًا ويرزقـه مـن حيـث ال 
  يحتسب) وقد جعل اهللا تعالى لهم مخرجًا بتقواهم.

ن الظن، روي عن رسول و(منها) ان اهللا عند حسن ظن عبده إذا أحس
أنه قال (والذي ال إله إال هو، ال يحسن ظن عبد مؤمن بـاهللا ) ’(اهللا 

إال كان اهللا عند ظن عبد المؤمن، ألن اهللا كريم بيده الخيرات، يستحي أن 
يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظّنه ورجاءه، فأحسنوا 

٣( باهللا الظن وارغبوا إليه) ٧ تـدعونا الـى حسـن الظـن دائمـًا ، فالرواية )
 ورجاء الخير من اهللا تبارك وتعالى وسيحقق اهللا تعالى ذلك لعباده.

حسن أدب هؤالء الثالثة مع ربهم وصحة عبـوديتهم ومعـرفتهم  -٢
باهللا تبارك وتعالى، إذ أنهم مضافًا إلى ما حملوه من المعرفة باهللا تبارك 

ّدموا بين يدي ربهم أي عمل وتعالى التي ذكرناها في النقطة األولى لم يق

                                                    
)٣ ٧ األنوار: بحار ) ٧ ٣ /٠ ١ح ٦٦ ٤.  
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يمّنون به على اهللا تبارك وتعالى وال طالبوا باستحقاق لهم عند ربهم ولم 
 ُيَزكِّي اللَُّه َبِل َأْنُفَسُهْم ُيَزكُّوَن الَِّذيَن ِإَلى َتَر َأَلْم{يزّكوا أنفسهم وأعمالهم 

علم إنـي وغاية ما قالوا (اللهم إنك إن كنت ت ]٤٩:  النساء} [ َيَشاُء َمْن
فعلت ذلك ابتغاء وجهك)، ومن معرفتهم التفـاتهم الـى هـذه الوسـيلة 

 للفرج والوصول الى المراد.

 إن من أسباب استجابة الدعاء التوسـل إلـى اهللا تبـارك وتعـالى -٣
 والتقرب اليه بعمل صالح قد أحسنه وأخلص النية فيه مـن دون اتكـال

ذه قه للعطاء فإن هـعلى العمل أو العجب به أو الجزم بصالحه واستحقا
ن مكلها محبطات للعمل ومن دون اقتراح على اهللا تبارك وتعالى ولكن 

 باب التقرب إلى اهللا تعالى بشيء يحّبه.

 ِإنَّ{ل فاألول توّسل الى اهللا تعالى باإلحسان الى والديه واآليـة تقـو
ة صـية المؤكـدخصوصـًا مـع الو ]١٩٥:  البقرة} [اْلُمْحِسِنيَن ُيِحبُّ اللََّه

  بالوالدين (وبالوالدين إحسانًا).
 نَّول (ِإوالثاني توسل الى اهللا تعالى بعمل المتقين الورعين واآلية تقـ

  .]٤التوبة:[اْلُمتَِّقيَن)  ُيِحبُّ الّلَه
 والثالث طهر نفسه من مظالم العباد وحقوقهم عنـده وتـاب الـى اهللا

 َوُيِحـبُّ َنوَّاِبيالتَّـ ُيِحـبُّ الّلـَه تعالى توبة صادقة، واهللا تعالى يقول (ِإنَّ
 .]٢٢٢البقرة:[ }اْلُمَتَطهِِّريَن

(من أصعد إلـى اهللا ) ÷(وهذا أحد تطبيقات قول الصديقة الزهراء 
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خالص عبادته، أهبط اهللا إليه أفضل مصلحته) فمن رغب أن يختـار اهللا 
تعالى له أفضل الخيارات وأصلحها له وأكثرها نفعًا في الدنيا واآلخـرة 

  يبالغ في إخالص عمله من الشوائب.فل
وقد جّربت ذلك في حياتي فإن بعض الـذي أعـرف لهـم أعمـاًال  

 صالحة أحسنوا فيها لآلخرين وقعوا في شدة أو بالء أو حاجـة فسـألت
هم الى عناهللا تبارك وتعالى بما أعرف عنهم من تلك األعمال ففّرج اهللا تع

  وقضى حوائجهم ببركة إحسانهم.
آنيـة المقدمة كوسيلة الستجابة الدعاء من اآلداب القر إن اتخاذ هذه

 ْدَنــاُه ِإنَّـا َرِةاآلِخ ِفيَو َحَسَنًة الدُّْنَيا َهـِذِه ِفي َلَنا كقوله تعالى (َواْكُتْب
وع الـى اهللا واهللا تعالى يحب التوابين فجعلوا الرج ]١٥٦األعراف:[ِإَلْيَك) 

  تعالى والتوبة اليه مقدمة للدعاء.
 ُمَناِدًيـا ِمْعَناسـَ  ِإنََّنا َربََّنا{ عمران آل سورة من ٥٣، ١٩٣آليتان ومنها ا

 َسيَِّئاِتَنا اَعنَّ َوَكفِّْر ُنوَبَناُذ َلَنا ْرَفاْغِف َناَربَّ َفآَمنَّا ِبَربُِّكْم آِمُنوا َأْن ِلْلِإيَماِن ُيَناِدي
 َنـاَواتََّبْع َأْنَزْلـَت ِبَمـا نَّـاآَم َربََّنـا] {١٩٣: عمران آل} [اْلَأْبَراِر َمَع َوَتَوفََّنا

  .]٥٣:عمران آل} [الشَّاِهِديَن َمَع َفاْكُتْبَنا الرَُّسوَل
ي فـوورد هذا المعنى في األدعية المباركة مثل (اللهم إّني أطعتـك 

أحب األشياء اليك وهو التوحيد ولم أعصك في ابغض االشـياء اليـك 
ى يح بالتوسل بأحب شيء الـوهو الشرك فاغفر لي ما بينهما) وهنا تصر

  اهللا تبارك وتعالى.
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ك والخالصة أن علينا أن نحسن في اعمالنا ونخلصـها الـى اهللا تبـار
اهللا  وتعالى لنحظى بحّبه وقبوله وتكون سببًا السـتجابة الـدعاء إن شـاء

 تعالى.
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٤٦٣   

  
 

  ٢٢األحزاب
)( 

ونحـن ) ×(لعل من السمات البارزة في مسـيرة اإلمـام الصـادق 
، )×(نعيش ذكرى استشهاده، وهكذا في سيرة كل االئمـة الطـاهرين 

 تحدياتلوهم قادة اإلسالم الذين وهبهم اهللا تعالى للبشرية هو مواكبتهم 
عصرهم، وال أقول أنهم كانوا بمستوى تحديات عصرهم بل فوق ذلـك 

مـه ألنهم محيطون بعصرهم وما سبقه وما لحقه، ولكن الذي نريد أن نفه
  نحن هو أن نكون بمستوى تحديات عصرنا تشخيصًا وعالجًا. 

ظم استطالعًا للرأي العام واستبيانًا لتصور النـاس عـن ويمكن أن نن
والمشاكل التي يواجهها العراق المعاصر ونعني به عراق  هذه التحديات

، وسيكون هذا االستطالع مصدرًا مفيدًا للتعرف ٢٠٠٣ما بعد احتالل عام 
                                                    

 الطلبـة مـن الثانيـة الوجبـة مـع ظلـه) (دام اليعقـوبي المرجـع سماحة حديث من )١(
 االشـرف النجـف فـي العلميـة الحوزة مع الصيفية المعايشة فترة يقضون الذين والشباب

١ الثالثاء يوم المدني المجتمع مؤسسات في ناشطين ومجموعة ١ شوال ٨  الموافق ٤٣٦
٤/٨/٢ ٠١٥ 
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عليها ألنه سيجمع رؤى متعددة ومن زوايـا مختلفـة لالمـور، وإن كـان 
  تفتًا اليه وواضحًا.الكثير منها مل

وما دمنا شّخصـنا الموضـوع بأنـه عـراق مـا بعـد االحـتالل، إذن 
يـام فاالحتالل هو أول هذه التحديات وقد قلنا في عدة خطابات منذ األ

االولى لالحتالل أنه ال يقتصـر علـى االحـتالل العسـكري ألن مجـيء 
دة ه عـالقوات المحتلة ومكثها انما هو أداة ووسيلة لفرض واقع جديد ل
 لعـالمياأبعاد منها الهيمنة على القرار السياسي ودمج العراق في نظامهم 

ى الجديد، وتبعية االقتصاد لنظامهم الحر كما يصـفون واالسـتحواذ علـ
ا ى عليهـخيراته، واالفساد األخالقي وتبديل الثقافة والتقاليد  التـي يبنـ

تصـل حتـى سلوك الفرد والمجتمع، واالنسالخ من القيم والمبـادئ،  و
ي التغيير الديمغرافي ألجل مصالح معينة وبقيت هذه األخطـار تنخـر فـ

  جسد العراق وشعبه حتى بعد رحيل القوات العسكرية للمحتلين.
 وجاء مع هذه التحديات التي جلبها االحتالل اإلرهاب الـذي اتخـذ

ذوا من مقاومة االحتالل غطاءًا لخداع المغفلين حتى يلتحقـوا بـه وينفـ
اب فـي جرائمه، ووفر هذا التحديان بيئة مناسبة النخراط الكثير من الشب

تداء جماعات العنف التي تمارس القتل والخطف واالبتزاز والسرقة واالع
  ى الممتلكات العامة عل

كما وصفت فـي –ورغم خطورة هذه التحديات اال أن األخطر منها 
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١(١٤٢٩الخطاب الفاطمي عام  هو فساد المتسلطين الماسكين بمفاصـل  )
الدولة واستئثارهم بالمال العام وسرقته تحت عناوين وهمية وتهريبه الى 
خارج العراق وقد تفننوا بهذا بشكل ال نظيـر لـه فـي التـاريخ وال فـي 

  الجغرافيا كما يقولون .
ورافق هذه المسارات تـدمير ممـنهج لمؤسسـات الدولـة  المدنيـة 

 افها وجعلها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها فـي حفـظوالعسكرية إلضع
شـاريع النظام وحماية المواطنين وحقوقهم والنهوض بالبالد والقيام بالم

لوا التنموية ومحاسبة المفسدين، ليغطوا بذلك على فشلهم وفسادهم وشغ
يـر خالناس بنزاعاتهم وصراعاتهم ونشر غسيلهم التي ال ُيرجى منها أي 

 اع بعض وابتزازه وقضم كمية أكبر من كعكة العراقسوى لي بعضهم ذر
اعد كما يصفونها، فكان هذا الفساد هو الممّون لإلرهاب والعامل المسـ

لعصـر اعلى انتشاره وتجّذره، وأسوأ ما خّلفه االحتالل وجاء به سياسيو 
  الجديد .

وكان التحدي الخطير اآلخر تبعية أغلب الطبقة الحاكمـة ألجنـدات 
نها على حساب العراق ومصالح أهله أما ألنه يعتقد أن هذه أجنبية ينفذو

الدولة تحميه وتمكِّنه وتدعمه أو ألن الكثير منهم كانوا في خارج العراق 
ويعتاشون على مساعدات تلك الدول ويحمـل بعضـهم جنسـية تلـك 

                                                    
١ المرحلة خطاب راجع )١(  الحكومة) فساد االرهاب، االحتالل، ثالثة: الشعب (اعداء ٦١

١ ص المرحلة. خطاب كتاب من ٦ المجلد ٣٩ 
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الدول أو جواز سفرها والزالت عائلته مستقرة فيها فهو يدين بالوالء لها 
ما يستطيع من موارد العراق لمصلحة تلك الدول حتى وهو  وهمُّه تسخير

  في أعلى المواقع في قيادة البالد.
وقد نبهنا الى هذه األخطاء واالخطـار قبـل عشـر سـنوات وطالبنـا 
بإصالحها وقدمنا الخطط الكفيلة بذلك إال أننـي كنـت الوحيـد الـذي 

انوا سـكارى كف -ن الزعامات الدينية والسياسية م -أتكلم أما اآلخرون 
ا علـى بمغانم السلطة والدنيا التي حصلوا عليها  بعد االحتالل واجتمعو

معاداتي وتسقيطي وإقصائي ألنهم ال يريدون ارتفاع صوت مـن يـوقظ 
  الناس من جهلهم وغفلتهم.

ونبهنا أيضًا من أول يوم الى الغزو االخالقي إلفسـاد المجتمـع مـن 
ل التواصل االجتماعي واالنترنـت خالل إغراقه بالتقنيات الحديثة لوسائ

وإباحة كل شيء من دون فلترة أو تشفير وهـو مـاال تجـده حتـى دول 
الغرب المتحللة التي تتخذ االجراءات لتحصينهم من بعض ما يعرض من 
االنتاج المدّمر لكل القيم أما العراق فمستباح لكل شـيء، واوردنـا فـي 

٢(ئلعدة خطابات عشرات المّضار إلباحة هذه الوسا (.  
ومن مشكالت العراق المعاصر عملية التجهيل والتضـليل وتسـطيح 
العقول للناس ألن الجاهل يسهل قياده حيث يشاؤون مما أدى الى نقص 

                                                    
 المرحلـة: خطـاب في )النظام سقوط بعد هدية أول الستاليت جهاز( بعنوان خطاب ) ٢(
٦ص ٣ج ٢.  
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معرفي وثقافي عام وصل حد التخلف أحيانًا ومـن المؤسـف ممارسـة 
القيادات لذلك حتى بعض الزعامات الدينية ومحاربة من يـوقظ النـاس 

قوقها ومصالحها وتسقيطه وافتراء الشبهات عليه لخـوفهم وينبهها الى ح
من يقظة الناس ووعيهم وبصيرتهم في االمور، وأصبح الكتـاب وأدوات 
المعرفة االخرى آخر ما يثير اهتمام الناس وشـغفهم رغـم أن الكتـاب 
أرخص األشياء سعرًا وأعظمها فائدًة ولعل أوضح مثال إعـادة انتخـاب 

مين بعد أن يعّضوا على أصابع النـدم النتخـابهم الناس للفاسدين والظال
في المرحلة السابقة ويقولون سنقطع أصابعنا التي تلّونت بحبر االنتخاب، 
هكذا ُيساق الشعب الى الظلم والخراب والقتل طائعًا مختارًا بفعـل مـا 
تقوم به الجهات الدينية والسياسية من مكر وخداع وتجهيـل وتقـديس 

  األصنام .
المشاكل التي صـنعوها للعـراق وأقـذرها فتنـة الحـرب وإن أخطر 

 القسـوةالطائفية التي ال ثمرة فيها ويخرج الجميع منها خاسرين وتمتاز ب
نها وفقدان البصيرة وعدم التورع عن ممارسة ابشع االساليب الوحشية ال

  تجري بأسم الدين والمذهب وُتّروج على انها حرب مقدسة .
شروع تقسيم الـبالد التـي تـؤدي الـى والمشكلة الخطيرة االخرى م

تمزيق أهله وإدخالهم في صراعات دموية مدمرة ال نهاية لها، فتتحارب 
هذه القومية وتلك وهـذه الطائفـة وتلـك وهـذا االقلـيم وذاك وهـذه 
المحافظة وتلك وهذه العشيرة وتلك، مع ضعف الدولـة وعجزهـا عـن 
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ياسـيين واالنتهـازيين إطفاء هذا االتون الملتهب، بل أن الكثير مـن الس
وأصحاب األجندات الهّدامة يغّذون هذه الصراعات ألنهم يعتاشون عليها 

  وتديم وجودهم ونفوذهم.
وفي خضم هذه الصراعات انمحت الهوية الوطنية ولم يبـق شـعور 
باالنتماء الى العراق أو تدفق االحساس بالوطنية ولم يعد يوجد ما يوحد 

بعض الحاالت النـادرة، بـل ال يسـتحي  العراقيين ويلهب مشاعرهم اال
٣(بعضهم من الحديث عن عدم وجود أي شيء إسمه العراق (.  

ومنها سوء ادارة اقتصاد البلد وعدم وجود خطط مدروسة السـتثمار 
ثرواته، فضاع بسبب ذلك مئـات المليـارات مـن الـدوالرات واقصـي 
المتخصصون والخبراء المهنيون، وهذا ما حصـل فـي كـل مؤسسـات 

دولة التي عبثت بها االحزاب ورؤساؤها من امراء الحروب وآخـر مـا ال
تفتقت عنه شيطنة الفساد عند المتسـلطين هـو عـرض قطـاع الكهربـاء 
للخصخصة وان حاله ال ينصلح اال بإحالته الى المسـتثمرين، هـذا بعـد 

مليار دوالر من اموال الشعب على هذا القطاع، ولنـا  ٣٥صرف اكثر من 
ع احالة مؤسسات الدولة الى القطاع الخاص الذي قامـت تجربة مؤلمة م

به وزارة الصناعة وعقود التراخيص لوزارة النفط وبيع امـوال وعقـارات 
الدولة حيث تباع بسعر التراب الى المستثمرين ويأخذ المسؤول عمولته 

                                                    
 الكرد. قادة لبعض تصريح ) ٣(
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من السحت الحرام ثم يحسبها المستثمر بمليارات الدوالرات في فاتورة 
االسـتثماري ليسـتوفوا اجـور عاليـة مـن الشـعب حسابات المشـروع 

  المسكين، فهل التفت المتظاهرون المتحمسون لحقيقة ما يجري .
هذه وغيرها بعض مشكالت العراق والتحـديات التـي تواجهـه بـل 

 عدائـه،الطعنات التي توجه اليه من القريب قبل البعيد ومن أبنائه قبـل أ
بعية ِة التنهم ينّفذون طوعًا وبذلومن الجار واألخ قبل الغريب واألجنبي أل

د كبة بعوبيع الضمائر والوالءات أجندات أعداء العراق، فتتابعت عليه الن
لعراق النكبة والجرح على الجرح والكارثة على الكارثة، وحينما أتصور ا

 يوم عاشـوراء وهـو) ×(بهذه الحالة ينتقل ذهني الى اإلمام الحسين 
ربة الجراحات ألن الطعنة على الطعنـة والضـينزف دمًا قد أصابته مئات 

ُ أ) ×(على الضربة والرمية على الرمية، لكنه  بيـًا كان واقفـًا شـامخًا
لهم عزيزًا منتصرًا وأعداؤه مهزومون خائفون مرعوبون قلقون من مسـتقب

 ذن اهللالمظلم، وهكذا العراق يبقى ثابتًا شامخًا عصيَا علـى األعـداء بـإ
لعظـام ارابه من أجساد االئمة الطـاهرين واألنبيـاء تعالى وبما ضمَّ في ت

 (صلوات اهللا عليهم اجمعين) والمشاهد المشرفة، وبوجـود ثلـة مؤمنـة
  مخلصة شجاعة تمتلك الهمة العالية والروح الكبيرة .

وهنا أمام هذا الحشد المرعب من األعداء المجرمين مصاصي الدماء 
ارة واإلنسـانية الـذين وناهبي ثروات الشعوب وأعداء الحيـاة والحضـ

تحّزبوا وأعّدوا عدتهم للهيمنة على العراق واستعباد أهله واستئصال كل 
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غيور حر شريف علينا أن نستلهم موقفنا مما حكاه اهللا تعالى من سـورة 
وأصـحابه اآلخـذين بسـنته ) ’(األحزاب من ثبات وشموخ النبـي 

م بالمدينـة المباركة، حيث يصف اهللا تعالى أعـداء اإلسـالم وإحـاطته
وحصار أهلها لالنقضاض عليهم والرعب والهلع الذي أصاب المسلمين، 

 اَألْبَصاُر َزاَغْت َوِإْذ ِمنُكْم َأْسَفَل َوِمْن َفْوِقُكْم مِّن َجاُؤوُكم ِإْذقال تعالى: (
 اْلُمْؤِمُنـوَن اْبُتِلـَي ُهَناِلـَك الظُُّنوَنـا ِباللَِّه َوَتُظنُّوَن اْلَحَناِجَر اْلُقُلوُب َوَبَلَغِت
) هكـذا حاصـر عشـرة االف ١١-١٠) (االحزاب َشِديدًا ِزْلَزاًال َوُزْلِزُلوا

مقاتل من المشركين واحالفهم من اليهود وعشائر العرب المسلمين فـي 
المدينة متوعدين اياهم بالقتل والتدمير فماذا كان موقف المـؤمنين إزاء 

 اْلُمْؤِمُنـوَن َرَأى َلمَّـالى: َ(هذه األجواء التي تنخلع لها القلوب، قال تعـا
 َزاَدُهْم َوَما َوَرُسوُلُه اللَُّه َوَصَدَق َوَرُسوُلُه اللَُّه َوَعَدَنا َما َهَذا َقاُلوا اَألْحَزاَب

) ومن مالحظـة السـياق والمضـمون ٢٢) (االحزاب َوَتْسِليمًا ِإيَمانًا ِإال
وهي مـن  –يظهر أن المراد بما وعدهم اهللا بقوله تعالى في سورة البقرة 

 َيـْأِتُكم َوَلمَّا اْلَجنََّة َتْدُخُلوْا َأن َحِسْبُتْم َأْمأوائل السور نزوًال في المدينة (
 َيُقـوَل َحتَّـى َوُزْلِزُلوْا َوالضَّرَّاء ْلَبْأَساءا مَّسَّْتُهُم َقْبِلُكم ِمن َخَلْوْا الَِّذيَن مََّثُل

) (البقـرة َقِريٌب الّلِه َنْصَر ِإنَّ َأال الّلِه َنْصُر َمَتى َمَعُه آَمُنوْا َوالَِّذيَن الرَُّسوُل
) فتالحظ أن آية األحزاب أكدت تحقق ما وعدت بـه آيـة سـورة ٢١٤

ويفقـدون األمـل بنـزول البقرة من اشتداد البالء حتى ُيزلزل المؤمنـون 
  النصر، لكن اهللا تعالى يطمئنهم ويبشرهم بأن نصر اهللا قريب.
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وهذا ما حصل فقد تبّدلت بعـد واقعـة األحـزاب مـوازين القـوى 
 وتحولت لصالح المسلمين، فوقع صلح الحديبية بعد عام أي في السـنة

ي نبـى الالسادسة وهو ما وصفه اهللا تعالى بالفتح المبين  وفي السابعة أد
عمرة القضاء ثم فتح مكة في الثامنة وانتهت سـطوة المشـركين ) ’(

  ونفوذهم.
) ’(إن هذا الـدرس مـن سـورة األحـزاب ال يخـتص بـالنبي 

م وأصحابه الذين كانوا معه فالقران خالد مسـتمر بـإداء دوره الـى يـو
 ِمـن َلْوْاَخ ِذيَنالَّ مََّثُل{القيامة فيشمل كل حالة مماثلة، اذ قال اهللا تعالى 

ما يتعرض  اي انها سنة جارية في االمم جميعًا ومنها ٢١٤البقرة} َقْبِلُكم
الجن له العراقيون من اشتداد البالءات وكثرتها وتحزب شياطين اإلنس و

يع مـن عليه، ألنه مركز النور ومنطلق الهداية للعالم أجمع، فيخاف الجم
ن ى مـا يقلقـه مـنهضته وقيامه وكل منهم ينطلق من زاويته في النظر ال

 الحزاباالعراق، فعلينا ان نستلهم الموقف مما ذكره اهللا تعالى في سورة 
. 
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٤٦٤   

 

)( 

ليهـا وسائل التربية والتعليم لإلنسان كثيرة بعضها معروفـة وملتفـت ا
لتفـت ُيمن المعّلم والمرّبي، وبعضها غيـر معروفـة وال كالتلّقي المباشر 

  إليها:
(منها) اإلحسان في العمل والى اآلخرين، قال تعـالى عـن يوسـف 

 َنْجـِزي َوَكـَذِلَك َوِعْلمـًا ُحْكمـًا آَتْيَناُه َأُشدَُّه َبَلَغ َوَلمَّا() ×(الصديق 
 َبَلـَغ َوَلمَّا() ×() وقال تعالى عن النبي موسى ٢٢يوسف) (اْلُمْحِسِنيَن

                                                    
 فـي ظلـه) (دام المرجـع سماحة أقامها التي السعيد الفطر عيد لصالة االولى الخطبة ) ٤(

١ السبت يوم مكتبه ٨/٧/٢ ٠١٥.  
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دَُّه َتَوى َأشـُ ِنيَن َنْجــِزي َوَكــَذِلَك َوِعْلمـًا ُحْكمــًا آَتْيَنــاُه َواســْ )  اْلُمْحســِ
-سواء الفقه فـي الـدين أو تأويـل الرؤيـا –) فإيتاء العلم ١٤القصص(

كان جزاء إلحسانهم بأي نحٍو كـان  -الحكمة أو الحكومة أي -والحكم
مل واتقانه أو االحسان الى الوالدين في التعامل مع اآلخرين كإحسان الع

او الجيران او االهل او عموم الناس، بل حتى الحيوان كمـا فـي قصـٍة 
رويتها سابقًا عن طالب العلم الذي أرضع قططًا صغيرة ماتت ُاّمهّن بعـد 

  الوالدة.
)، ٢٨٢البقـرة) (الّلـُه ُمَوُيَعلُِّمُك الّلَه َواتَُّقوْا(ومنها) التقوى، قال تعال (

)  ْرَقانـًاُف لَُّكـْم لَيْجَعـ ّلـَهال َتتَُّقـوْا َإن آَمُنـوْا الَِّذيَن َأيَُّها ِياقال تعالى (و
لب المتقي ) والفرقان: نور البصيرة الذي يقذفه اهللا تعالى في ق٢٩األنفال(

  جزاء لتقواه ليمّيز بين الحقِّ والباطل.
يجهلهـا ومثل هذه المصادر للعلوم والمعارف والتجـارب االنسـانية 

العلماء الماديون الذين يستقون علومهم من التجارب والطرق الطبيعيـة، 
فعلى المهتمين بالتنمية البشرية االلتفـات الـى هـذه المصـادر وغيرهـا 

٥(كزيادة العلم من خالل العمل به (.  
(ومنها) ما روي عن لقمان الحكيم فانه ُسِئَل (ممن تعلمت الحكمة؟ 

٦( يضعون أقدامهم في محل حتـى يختبـروه)قال: من العميان ألنهم ال  ( 
                                                    

١طه( )ِعْلما ِزْدِني رَّبِّ َوُقل( خطاب راجع ٥)( ١٤.(  
  .  ٨ ص للريشهري: لقمان حكم كتاب )٠٦
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(وقيل للقمان: ممن تعلمت االدب؟ فقال: ممن ال أدب لهم فاجتنبت كل 
٧(ما استهجنُته منهم) ( .  

ة القاد ومن طرق التربية وتهذيب النفس االلتفات الى االمور التي عّبر
) عن كراهيتهم لوجودها وصدورها مـن شـيعتهم او ^المعصومون (
لتفـت وكانوا يتألمون منها فعلينا كأتباع مطيعـين لهـم أن ن عموم الناس

عـرف اليها ونعالجها بعد أن سّهلوا علينا، بذكرها مرحلة التشـخيص، وُت
نـاء هذه االمور من استقراء الروايات الشريفة وقد سجلت جملة منهـا اث

  مطالعاتي:
شكوى الثالثة: القرآن والمسجد والعالم، روى في الخصال عـن  -١

قال (ثالثة يشكون الى اهللا عز وجل مسجد خراب ) ×(الصادق االمام 
ال يصلي فيه اهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه غبـار 

٨( ال ُيقرأ فيه) وُل َوَقاَل، فشكوى القران التي ورد فيها قوله تعالى ()  الرَّسـُ
) وهجر القـران ٣٠الفرقان( )َمْهُجورًا اْلُقْرآَن َهَذا اتََّخُذوا َقْوِمي ِإنَّ َربِّ َيا

ال يقتصر على ترك قراءته بل من الهجر ترك العمـل بآياتـه ومضـامين 
 َحتََّى ُيْؤِمُنوَن َال َوَربَِّك َفَالالرجوع اليه في كل االمور، مثًال القرآن يقول (

ْيَت مَّـامِّ َحَرجًا َأنُفِسِهْم ِفي َيِجُدوْا َال ُثمَّ َبْيَنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَحكُِّموَك  َقضـَ
) بينما تجعل العشائر سننًا وفرائض ما انـزل ٦٥النساء) (َتْسِليمًا َوُيَسلُِّموْا

                                                    
 .٩ ص للريشهري: لقمان حكم كتاب ٧)(

١ الخصال: )٨( ١ ح الثالثة ابواب ١١ ٦٣ 
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 َأنـَزَل ِبَما َيْحُكم لَّْم َوَمناهللا بها من سلطان تتحاكم اليها، ويقول تعالى (
 الّلـُه أنـَزَل ِبَما َيْحُكم لَّْم َوَمن) (٤٤المائدة) (اْلَكاِفُروَن ُهُم َفُأْوَلـِئَك الّلُه

 الّلـُه َأنـَزَل ِبَمـا َيْحُكـم لَّـْم َوَمن) (٤٥المائدة) (الظَّاِلُموَن ُهُم َفُأْوَلـِئَك
) ويقف من ينتسب الى القران مانعـًا ٤٧المائدة) (اْلَفاِسُقوَن ُهُم َفُأْوَلـِئَك

من تطبيق أحكامه كما حصل عند تقديم مشـروع المحكمـة الشـرعية 
وال الشخصية (الجعفري)، مع إنه قـانون يتعلـق والقانون الشرعي لألح

 باالمور الخاصة لكل إنسان وله الحق في أن ُيجريها على ما يعتقد.

وقد شرحنا هذه الشكاوى الثالث في كتاب مفصـل اسـمه (ثالثـة 
 يشكون)

قلة التفّقه في الدين، والدين ال يستقيم بال معرفة والتي تأتي مـن  -٢
تابعة، روي في الكافي عن اإلمام الصادق خالل المطالعة واالستماع والم

٩( (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفّقهـوا)) ×( ( 
(عليكم بالتفّقه في دين اهللا وال تكونوا أعرابًا فإنه مـن لـم ) ×(وقال 

١( يتفقه في دين اهللا لم ينظر اهللا اليه يوم القيامة ولم يزكِّ له عمًال) ونقل  )٠
وفـي –قوله: (اّف لرجـل ) ’(عن رسول اهللا ) ×(االمام الصادق 

ال يفّرغ نفسه في كل جمعة ألمر دينه فيتعاهده  -رواية اخرى: لكل مسلم

                                                    
 العلم. فرض باب العلم، فضل كتاب ١ج )الكافي: ٩(

)١   العلم. فرض باب العلم، فضل كتاب ١ج )الكافي: ٠
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١( ويسأل عن دينه) ١ (. 

عدم االعتناء بأمر صالتهم سواء على مسـتوى المحافظـة علـى  -٣
أوقاتها أو االلتزام بحدودها وشروطها وأحكامها التفصيلية مـن اإلبتـداء 

الى نهايتها، أو على مستوى اإلقبال فيها و التدبر في معانيها، أو بالطهور 
١(على مستوى تحقيق الغرض المرجو منها، روى حماد ابن عيسى ٢ قال:  )

يومًا: ُتْحِسُن أن تصلي يا حماد؟... ُقم فصلِّ، ) ×((قال لي أبو عبد اهللا 
قال: فقمت بين يديه متوجها الى القبلـة فاسـتفتحت الصـالة وركعـت 

سجدت، فقال: يا حماد ال ُتحسن أن تصلي؟ ما أقبح بالرجل أن تـأتي و
١( عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صالة واحدة بحدودها تامة) ٣ (. 

(وددت واهللا أني افتـديت خصـلتين ): ×(قول اإلمام الصادق  -٤
١( في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: الَنَزْق وقّلة الكتمان) ٤ ( . 

م وانزعاجه بحيث يتمنى لو ُقطَِّع جزء مـن جسـده تصوروا ألم اإلما
الشريف ليخلص شيعته من النزق أي الخّفة والطيش والتعّجل في االمور 

                                                    
)١  العالم. سؤال باب العلم، فضل كتاب ١ج )الكافي: ١

)١  َتْعَجـْل َوَلا اْلَحقُّ اْلَمِلُك اللَُّه َفَتَعاَلى{  الصادق اإلمام عن روى االصحاب ثقات )من ٢
١طه} ِعْلمًا ِزْدِني رَّبِّ  َوُقل َوْحُيهُ  ِإَلْيكَ  ُيْقَضى َأن َقْبلِ  ِمن ِباْلُقْرآنِ  ١  السالم) (عليه ٤
  السالم) (عليه الجواد اإلمام حياة في وتوفي

)١ ٥/١ الحكمة: )ميزان ٣ ١/٣ الفقيه: يحضره ال من كتاب عن ١٤ ٩ ح ٠٠ ١٥. 

)١  الكتمان. باب والكفر، االيمان كتاب ٢ج )الكافي: ٤
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وعدم التصرف بحكمة وروية، ومن قلة الكتمان أي عدم المحافظة على 
) ^األسرار والمواقف المتعلقة بقضايا العقيدة أو فضائل اهل البيـت (

ييم االشخاص والموقف من السلطة واالحـداث أو مثالب اعدائهم أو تق
ألحدهم خاصة ويحّذره من البـوح ) ×(الجارية التي قد يبينها اإلمام 

بها الن أغلب الناس ال تستوعبها مثًال أو ألنها تستفز الخصوم وتـدفعهم 
أو أن في بيانهـا تضـييقًا علـى االمـة ) ×(الى اإلضرار بشيعة اإلمام 

عليهم إشفاقًا بهم، لكـن الـبعض ال يصـبر  يريد التوسعة) ×(واإلمام 
  على كتمان األمر فيذيعه ويقع المحذور.

وأعتقد أن هذا هو أحد اسباب وجود التعارض فـي روايـات أهـل 
ن ) ألن القضية تتطلب أحيانًا أن يكون هناك موقف عام معل^البيت (

سه للخواص ليحفظوه منعًا من اندرا) ×(وآخر غير معلن يقوله اإلمام 
  .ذا اذيع الثاني كان معارضًا لألول ويختلط األمر على المتلقينفإ

قّلة األنصار المضّحين المطيعين ألمر اإلمام والملتزمين بتوجيهاته  -٥
بدقة وأن كان عدد المـوالين والمريـدين كثيـر، لكـنهم عنـد الغربلـة 

قولـه: (لـو وجـدت ) ×(واإلمتحان قليلون،روي عن امير المـؤمنين 
١( منهم لناهضت القوم)اربعين ذوي عزم  ٥  :َقـاَلروى سدير الصـيرفي  )

 :َفَقـاَل ؟اْلُقُعوُد َيَسُعَك َما َواهللا َلُه َفُقْلُت) ×( اهللا َعْبِد َأِبي َعَلى َدَخْلُت
                                                    

)(١ ٢ االنوار: بحار ٥ ٨/٣  لنصر صفين ووقعة للجوهري السقيفة منها مصادر عدة عن ١٣
 مزاحم. بن
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 ألِميِر َكاَن َلْو َواهللا َوَأْنَصاِرَك َوِشيَعِتَك َمَواِليَك ِلَكْثَرِة :ُقْلُت ُ؟َسِدير َيا َوِلَم
 َتـْيٌم ِفيـِه َطِمَع َما َواْلَمَواِلي َواألْنَصاِر الشِّيَعِة ِمَن َلَك َما) ×( اْلُمْؤِمِنيَن

 ِماَئةَ  :َقاَل َأْلٍف ِماَئَة :ُقْلُت ؟َيُكوُنوا َأْن َعَسى َوَكْم َسِديُر َيا :َفَقاَل َعِديٌّ َوال
 الـدُّْنَيا َوِنْصَف َنَعْم :ُقْلُت ؟َأْلٍف ِماَئَتْي :َقاَل َأْلٍف َوِماَئَتْي َنَعْم :ُقْلُت ؟َأْلٍف
 َنَعـْم ُقْلـُت َيْنُبَع ِإَلى َمَعَنا َتْبُلَغ َأْن َعَلْيَك َيِخفُّ َقاَل ُثمَّ َعنِّي َفَسَكَت :َقاَل
ِديُر َيـا :َفَقـاَل اْلِحَماَر َفَرِكْبُت َفَباَدْرُت ُيْسَرَجا َأْن َوَبْغٍل ِبِحَماٍر َفَأَمَر  َأ سـَ
 ِبـي َأْرَفـُق اْلِحَماُر :َقاَل َوَأْنَبُل َأْزَيُن اْلَبْغُل :ُقْلُت ِباْلِحَماِر ُتْؤِثَرِني َأْن َتَرى

الُة َفَحاَنـِت َفَمَضْيَنا اْلَبْغَل َوَرِكْبُت اْلِحَماَر َفَرِكَب َفَنَزْلُت  َيـا :َفَقـاَل الصـَّ
 َفِسْرَنا ِفيَها الصَّالُة َتُجوُز ال َسِبَخٌة َأْرٌض َهِذِه :َقاَل ُثمَّ ُنَصلِّ ِبَنا اْنِزْل َسِديُر
 َيـا َواهللا :َفَقاَل ِجَداًء َيْرَعى ُغالٍم ِإَلى َوَنَظَر َحْمَراَء َأْرٍض ِإَلى ِصْرَنا َحتَّى
 َوَصلَّْيَنا َوَنَزْلَنا اْلُقُعوُد َوِسَعِني َما اْلِجَداِء َهِذِه ِبَعَدِد ِشيَعٌة ِلي َكاَن َلْو َسِديُر
 )َعَشَر َسْبَعَة ِهَي َفِإَذا َفَعَدْدُتَها اْلِجَداِء َعَلى َعَطْفُت الصَّالِة ِمَن َفَرْغَنا َفَلمَّا

)١ ٦ (. 

تصديق المّدعين للعناوين الدينية الكبيرة من غير تثبت وتحقيـق  -٦
في صحة هذه الدعاوى ومـن دون عرضـها علـى المـوازين الشـرعية 

لتحقيـق فيقودهم هؤالء المّدعون الى الضالل واالنحراف ويستخدمونهم 
) ×(مآربهم في الزعامة وتحصيل اإلمتيازات، روي عن اإلمـام البـاقر 

                                                    
)١  ٤ ح المؤمنين، عدد قلة في باب والكفر، االيمان كتاب ٢ج الكافي: )٦
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قوله: (وانه ليس من احد يدعو الى ان يخـرج الـدجال اال سـيجد مـن 
١( يبايعه، ومن رفع راية ضاللة فصاحبها طاغوت) ٧ أي جهل وتخلـف  )

وحماقة وانعدام الورع لدى الناس بحيث ان صاحب كل دعوة حتى لـو 
ة البطالن يحصـل علـى أتبـاع ومؤيـدين ينشـرون دعوتـه كانت يقيني
مـن ذلـك قـائًال: (إيـاك أن ) ×(ويحّذر اإلمام الصـادق  وينصرونه،

١(تنصب رجًال دون الحّجة، فتصّدقه في كل ما قال) ٨ (. 

التنازع والتقاطع بين األتباع، ورد في رسالة اإلمام المنتظر (عجل  -٧
 اهللا وفَّقهـم  أشـياَعنا أّن لـو( اهللا تعالى فرجه) الى الشيخ المفيد قولـه:

 عنهم تأّخر لما عليهم، بالعهد الوفاء في القلوب من اجتماٍع على  لطاعته
١( )بمشاهدتنا السعادة لهُم ولتَعّجَلت ، بلقاِئنا الُيمُن ٩ (. 

(قصم ظهري رجـالن: عـالم متهتـك ): ×(قول امير المؤمنين  -٨
٢( وجاهل متنسك) ٠ ٢(وقد تناولت في خطاب سابق ) ١ االثـار التدميريـة  )

لهذين الخطين الخطيرين في المجتمع خّط النفاق والرياء وطلب الـدنيا 
 بالدين وخّط التقّدس المتحّجر غير الواعي.

 
                                                    

)١ ٨/٢ )الكافي: ٧ ٤ح الروضة، ،٩٦ ٥ ٦ 

)١ ٢ /٢ لكافي: ) ٨  .٥ح الرئاسة، طلب باب ٩٨
)١ ٤ص ٢ج :للطبرسي االحتجاج) ٩ ٩ ٩ 

)٢ ٢ :المعتزلي الحديد أبي ابن البالغة، نهج شرح) ٠ ٢ : ٠ ٢ رقم كلمة ، ٨٤ ٤٨.  
)٢ ٩ ص ٤ج المرحلة: خطاب )١ ١  



٩٤٢٩ 
 

  
  
  
  
  
  

  



٤٣٠٩ 
 

   
٤٦٥   

  
)٢ ٢ ( 

تختـزن الكثيـر مـن الحكمـة ) ×(قصار كلمات أميـر المـؤمنين 
نسانية واالصالح والرقي والسمو وتختزل الكثير من التجارب االوالهداية 

 ألنها ُتعطي النتائج جاهزة ويوجد كتاب أسمه (غـرر الحكـم) لآلمـدي
جمع فيه من قصار الكلمات ما يفوق بحجمه كتاب نهـج البالغـة فـال 

انيـه تقصروا باالستفادة من هذه الكلمات وتحليلها وتطبيقها على مـا تع
  مشاكل وما تصبو اليه من آمال وطموحات .االنسانية من 

ومن تلك الكلمات ما جعلناه عنوانًا لحديثنا وهي فقرة مـن الخطبـة 
فساد الزمان وهـو ) ×() في نهج البالغة والتي يصف فيها االمام ٣٢(
ال يعني بالزمان االيام والساعات المتتالية وتعاقب الليل والنهـار ) ×(

صفها بالفساد باعتبارهـا ظـواهر كونيـة وحركة االفالك ألنها ال يصح و
تسير وفق قوانين دقيقة ال تتخلف عنها فهي مطيعـة هللا تبـارك وتعـالى 

َيْسَبُحوَن) (يس  َفَلٍك ِفي ومنفذة ألرادته تمامًا وال تحيد عن أمره (َوُكلٌّ
                                                    

)٢  والبـاحثين والمفكـرين االساتذة مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من ) ٢
 يـوم النخـب من أخر وجمع البصرة في االستراتيجية والدراسات للبحوث ابداع مركز في

١ السبت ١ ذق ٣ ٢ الموافق ٤٣٦ ٩/٨/٢ ٠١٥.  



٩٤٣١ 
 

  -) وإنما يريد بفساد الزمان فساد أهله، ويذكر بعض معالم الفساد :٤٠-
أي مشاكس  -َعُنوٍد َدْهٍر ِفي اَأْصَبْحَن َقْد ِإنَّا النَّاُس (َأيَُّها -):×(قال 

 اْلُمْحِسُن ِفيِه َعدُُّي -أي كافر بالنعمة– َكُنوٍد َوَزَمٍن -ومخالف لما ُيراد منه
 َوَلا َعِلْمَنا َمابِ َنْنَتِفُع ال -ياناأي قسوة وطغ -ُعُتّوًا ِفيِه الظَّاِلُم َوَيْزَداُد ُمِسيئًا،
ن أسـلوب ا) ولنتعلم مـِبَن ُحلََّت َحتَّى َقاِرَعًة َنَتَخوَُّف َوَلا َجِهْلَنا َعمَّا َنْسَأُل

سـاد فأنه لم يعزل نفسه عن معالم الف) ×(الموعظة الحسنة عند االمام 
عند اهل الزمان حتى ال يوجـب نفـورهم وعنـادهم فيتحـدث بضـمير 

سيد المعصـومين  ×المتكلم وكأنه مخاطب قبل غيره بما يقول، وهو 
  ) .’(وأكمل الخلق أجمعين بعد أخيه رسول اهللا 

) ِبَنـا ُحـلََّت َحتَّـى َقاِرَعـًة َنَتَخـوَُّف (َوَلـا) ×(ومحل الشاهد قوله 
 ل والداهية العظيمة، من القرع وهو الضرب بقـوةاألمر المهو -والقارعة:

عـة) قارومنه قرع الباب، ومن أسماء يوم القيامة في القـرآن الكـريم (ال
ًا ألنها تقرع الناس فتذهلهم وتبهتهم فينطلقون مـذعورين، وتطلـق ايضـ

َن ِبَما ِصيُبُهمُت َكَفُروْا الَِّذيَن َيَزاُل على كوارث الدنيا قال تعالى (َال  ُعوْاصـَ
  ).٣١-) (الرعد َداِرِهْم مِّن َقِريبًا َتُحلُّ َأْو َقاِرَعٌة

رديـًا واجتماعيـًا سـائدًا وهذه الحكمة الكبيرة التي تشّخص مرضًا ف
رغم خطورته وهو اننا ال نحذر األخطار وال نتوقاها ونتحرز منهـا رغـم 
االنذارات المتكررة ووجود بوادرها ومقدماتها ونبقى سادرين في الغفلة 
والعناد والمكابرة والجهل حتى تقع الكارثة وتحل بنا وحينئٍذ نفزع الـى 



٤٣٢٩ 
 

بأي وسيلة فال نجدها ألن وقتهـا الحلول واالستغاثة والتشبث من الغرق 
قد فات وال ينفع الندم والحسرة، وال نستفيد من التجربة، وكلما تكررت 

  الحالة يكون الموقف نفسه.
هذا هو حال االفراد تعظهم وتنذرهم وتنصحهم فال يأخذون بشـيء 
من ذلك حتى يقع المحذور كالطفل حينما تحذره من مواضـع الخطـر 

علـى  ر وتناول األشياء الضارة لكنه لجهله يصـّركلمس الكهرباء أو النا
  ).العناد واالقتحام فيصيبه الضرر وقد يكون قاتًال (والت حين مندم

وهذا هو أيضًا حال المجتمعات والكيانات يصرون على المضي في  
طريق الخطأ والخطيئة إال أن يحترقوا بنارها فيطلبون النجـدة للخـالص 

الى القادة المخلصين الحريصين علـيهم  فال يسعفهم الحل وال يستمعون
الناصحين لهم الذين يريدون لهم الخير والسعادة فإن مثل هؤالء القـادة 
ينبهون األمة الى الخطر قبل وقوعه ويشخصون المشكلة بقراءتهم الدقيقة 
واستشرافهم المستقبل بنور اهللا تبارك وتعالى ووعي المعطيات والظروف 

ليتجنبـوا وقـوع المشـكلة ويمنعـون مـن  الموجودة ويقدمون الحلـول
حصولها كالطبيب الحاذق الذي ُيشخص المرض قبل استفحاله ويحـّذر 

١(ويقّدم النصائح ليتجنب وقوعه ، لكن الناس وزعاماتهـا المصـطنعة ال  )
                                                    

 مـن فسـمع بـدار مـرَّ شخصـًا أن سـره) (قدس الثاني الصدر الشهيد السيد حدث ) ١(
 ، فعًال ذلك حصل وقد أيام ثالثة بعد سيموت الصوت هذا صاحب ان فقال صوتًا داخله
ّخَص انـه علـى الحالـة نفهـم لكننا ال، أجاب الغيب، يعلم انه هل ُسئل ولما  صـوت شـَ



٩٤٣٣ 
 

تعي ذلك وال تريد أن تتنازل عن بعض مصالحها وامتيازاتها فتجتهد في 
والتخلف والقداسة الموهومة حتى  إبقاء الناس على حالة الغفلة والجهل

  تقع الكارثة فيندفعون الى إيجاد الحلول نفاقًا وإدامة لنفوذهم وهيمنتهم.
والوضع في العراق حافل باألمثلة والشواهد الكثيرة على ذلـك فقـد 
كنا نقرأ الكوارث الحالية التي يمر بها البلد منذ عشر سنوات ألننـا كنـا 

السيء الذي سيؤدي الى الكارثة حتمًا فقد نقرأ المنهج الخاطئ والسلوك 
ُأبتلي قادة البالد باألنانية واالستئثار وسوء االدارة والتخطيط واالستبداد، 

كتقسيم الـبالد والتحـريض الطـائفي  -والمضي في المشاريع الخطيرة 
 –وتهديم مؤسسات الدولة وتذويب الهوية الوطنيـة والتبعيـة لألجنبـي 

خيمة أو أنهم يـدركونها لكـنهم ال يفكـرون إال دون إدراك عواقبها الو
(خطاب المرحلة) حافلة  هم الضيقة، وهذه المجلدات من كتاببمصالح

بتلك الخطابات والبيانات، لكنهم لم يصغوا اليها ولم يأخـذوا بهـا بـل 
كانوا ُيعادونني من أجل تلك المواقف المخلصة ويصفون كلماتي بأنها 

نني بأني أسبق الـزمن وأقـّدم الحلـول قبـل مثالية ال واقع لها، أو يصفو
أوانها، وأنهم ال يجدون مبررًا لألخـذ بهـا ؟ عجبـًا لهـم ! ألـيس مـن 
مواصفات القائد الناجح  استشراف المستقبل وقراءة األمور قبـل وقتهـا 

                                                                                                                             
 يقـرأ الحـاذق القائـد فهكـذا كثيـرًا تمهلـه ال التنفسي جهازه او قلبه في علًة المتحدث
   . الحلول ويقدم األحداث



٤٣٤٩ 
 

١(إلتخاذ التدابير الالزمة ( .  
) مع النـاس، فـأن ^وهذه كانت واحدة من مشاكل المعصومين (

ال إتتضمن الكثير من هذه الخالصات الجاهزة التي ال نـدركها كلماتهم 
ر لنـوّف بعد تجارب انسانية طويلة، فلنلتفت اليها ولندرسها ونستفيد منها

  علينا الجهود الكبيرة والخسائر الباهظة.
٢(مثًال بعض الدول االسالمية أتخذت قرارًا بالتشجيع علـى تحديـد  )

تها وبعد عشرين عامًا أدركت أنها النسل وتقليل االنجاب لمصالح توهم
أخطأت وأنها سائرة في طريـق الفنـاء واالنـدثار فأصـدرت القـرارات 
للتشجيع علـى االنجـاب وتكثيـر النسـل وتقـديم المكافـاءات، بينمـا 
االحاديث الشريفة التي تحث على االنجاب وكثرة النسل توفر الجهـود 

راق في األمثلة ألنها تفوق عليهم وتعطيهم النتائج مسبقًا، وال نريد االستغ
  الحصر .

 
  
  

                                                    
  العـراق فـي الـراهن الوضـع حول كالمًا هنا ظله) (دام سماحته حديث من اقتطعنا ) ١(

  مستقل. بيان في ونشرناه
 كتاب في ،النسل وتكثير × الكاظم اإلمام خطاب راجع اإلسالمية، ايران جمهوربة ) ٢(

٢ص ٨ج المرحلة: خطاب ٢ ٣. 



٩٤٣٥ 
 

  
  
  
  
  
  
  

    



٤٣٦٩ 
 

   
٤٦٦   

  
 

)( 

أّكَد سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) علـى أن االمـن ال يتحقـق 
بالقوة العسكرية فقط وإنما هو نتاُج مجموعٍة مـن الفعاليـات السياسـية 
واالقتصادية واالجتماعية والدينية واألخالقية والفكريـة، وأي خلـٍل أو 

إن تقصيٍر في أحد هذه الجوانب ُيحِدُث ثغرًة أو اختراقـًا أمنيـًا، لـذا فـ
معالجة الوضع األمني البد أن تشمل جميع هذه الجوانب ويشترك فيهـا 
المعنيون بكل هذه المجاالت، ففساُد النظام السياسي الحاكم سبٌب لنشوء 
هذا اإلرهاب، والتدهور االقتصادي سبب آخر، وتفكك البنية االجتماعية 

هات وضعف الرادع األخالقي وتشّوش القيِم الدينيـِة واختالطهـا بالشـب
واالنحرافات والضالالت كلها أسباٌب لسقوِط الشخص في فـخِّ العمـِل 
اإلرهابي، وهذا يفّسر الظاهرَة التي عجز المحللون السياسيون واألمنيـون 
في بالد الغرب عن معرفِة أسبابها وهي التحاق آالف الشباب بالمجاميع 

واالجتماعية  اإلرهابية وهم من دول مرفَّهٍة اقتصاديًا والحريات السياسية
متوفرة بأوسع أشكالها، والسبب هـو الشـبهات والضـالالت العقائديـة 

                                                    
١ذ.ح./ ٣ الخميس )١( ١ الموافق ٤٣٦ ٧/٩/٢ ٠١٥ 



٩٤٣٧ 
 

  والفكرية التي لوثت أدمغتهم.
سـيد وأّكد سماحة المرجع (دام ظله) لدى استقباله وزيـَر الـدفاِع ال

نجـف في الوزارة في مكتبه فـي ال ةخالد العبيدي وعددًا من كبار القاد
هنيٍة األشرف على ضرورة تكريس الجهود واالهتمام ببناء قواٍت مسلحٍة م

قتها لتي حقوحياديٍة وتتربى على عقيدٍة وطنيٍة خالصٍة، وثمَّن اإلنجازات ا
القوات المسلحة وإْن كانت دون مستوى الطموح الذي يليـُق بـالجيش 

اِت قِه من محاوالت البعض إلضعاف قـدرالعراقي، وعبَّر سماحتُه عن قل
ن اجِز عالقواِت المسلحِة وتعويِق عملها وإظهارها بالموقِف الضعيِف الع

  أداء مهاّمه تنفيذًا ألجنداٍت ال تخدم مصلحة العراِق وشعبه.
واستغرب سماحته لالزدياد المضطرد لجماعـات العنـف والخطـف 

 لشـارِعاأجزاٍء كبيـرٍة مـن  واالغتيال واالبتزاز عدًة وعددًا وتحكمها في
اد مستغلًة العناوين الرسمية بينما يسود البطـؤ والتسـويف عمليـة اعـد

الجيش العراقي ورفده بتشكيالت جديدة تزيـد مـن قدراتـه ومـوارده 
وحفـِظ  البشريِة والتسليحيِة وتمكينِه من خوِض هذه المواجهِة الشرسِة،

 كافـة، الد وأمن المـواطنينهيبِة الدولِة ومؤسساتها وسيادتها ووحدة الب
ي وجّدد سماحة المرجع (دام ظله) رفضه النتشار السالح والمسلحين ف

المدن وعسـكرة المجتمـع وشـّدد علـى حصـر السـالح بيـد الدولـة 
ومؤسساتها الرسمية واقتصار العمل العسكري والجهادي على سـاحات 

  المواجهة.



٤٣٨٩ 
 

 د سالح طيرانهذا وقد حضر اللقاء رئيس أركان الجيش وكالًة وقائ
سـط الجيش وأمين السر العام للوزارة ونائب قائد عمليات الفـرات األو

 وضباط ومسؤولون اخرون في الوزارة.

    



٩٤٣٩ 
 

   
٤٦٧   

  
 

  )٥٤/الروم(
)( 

رسالة عظيمـة للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري ) ’(وصيُة النبي 
): ’(لألجيال ينبغي مراجعتها واالستفادة منها باستمرار، ومنها قولـه 

(يا أبا ذر.. اغتنم خمسًا قبل خمٍس: شبابك قبل هرمك، وصّحتك قبـل 
 سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتـك)

)٣ (.  
وهذه الوصية موّجهة بشكل رئيسي الى الشباب للتصـريح بهـم فـي 
أول فقرة، وألنهم األكثر توّفرًا على هذه الـنعم الخمـس، فهـم شـباب 
أصّحاء وقواهم البدنية متكاملة لم يضعفها مرور الـزمن، وهـم فـارغون 
غالبًا من المسؤولية غير مشغولين بهموم الحياة، وهم أغنياء النهم غالبـًا 

                                                    
 وطلبـة الشـباب مـن كبيـر حشد مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )٢(

 يـومي وكـربالء النجـف مدينتي في وتوعوية دينية فعاليات في شاركوا الذين الجامعات
١ الجمعة يوم سماحته والتقاهم والعيد عرفة ١ الحجة ذي ١ ٢ الموافق ٤٣٦ ٥/٩/٢ ٠١٥.  

٦ للطبرسي: االخالق مكارم )٣( ٢ ٦ 
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  المؤونة بآبائهم وليسوا معيلين لكثيرين. مكفيو
فـي  فليلتفت الشباب الى ما حباهم اهللا تعالى من الـنعم ليسـتثمروها
نفـع اتجاهها الصحيح أي في طاعة اهللا تعالى وإعمار الحياة بكل خير و

لهم وللمجتمع عامة، وعدم هدر الطاقات وصرفها فـي اللغـو والعبـث 
لشاب رّدد اجرامية والعياذ باهللا، فكما يفضًال عن االستخدامات السيئة واال

ة ة كحياأنني اريد أن أبني مستقبلي وأكوِّن نفسي، ويقصد النواحي المادي
معيشية مرّفهة وزوجة وأطفال ومصـدر رزق ونحـو ذلـك، وهـو حـقٌّ 

له مستقب ومطلوب وحثَّ عليه الشارع المقدس، إال أنه عليه أن يفّكر ببناء
ي ليضمن السعادة والفوز في اآلخـرة كمـا فـ المعنوي واإليماني أيضًا

  الدنيا، وأن البناء في مرحلة الشباب يكون أرسخ وأقوى.
 إن االهتمام بالشباب ليس اعتباطًا وإنما لوحظ فيـه وجـود عناصـر

  النجاح والتكامل في الشباب أكثر من غيره وهي:
قـوم يقوة اإلرادة وتنفيذ ما يعزم عليه، ونجد كثيرًا من الشـباب  . ١

 اقتنـع بالمغامرات المهلكة ويرتكب الحماقات الجنونية ال لشيء إال ألنه
بأمر وهو عازم على تنفيذه، وهو مستعد للتمـرد والخـروج علـى كـل 

ع القوانين واألعراف، فيجب توظيف هذه اإلرادة القويـة فيمـا هـو نـاف
 ومثمر.

النقاء وسالمة الفطرة ألنهم قريبو عهد ببراءة الطفولـة والخـروج  . ٢
ى هذه الدنيا بصفحة بيضاء، وقلوبهم طاهرة كالمرآة الصافية لم تتكّدر ال
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باالستعمال فيكون تلقيها للتربية واالصـالح والمعـارف الحقـة سـريعًا 
قال: (إنمـا قلـب الحـدث كـاألرض ) ×(وثابتًا،  عن أمير المؤمنين 

٤( الخالية، ما القي فيها من شيء قبلته) وفي كتاب الكافي بسـنده عـن  )
يقول ألبـي جعفـر ) ×(اعيل بن عبد الخالق: (سمعت أبا عبد اهللا اسم

األحول وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ فقال: نعم، قال: كيف رأيت مسـارعة 
الناس لهذا األمر ودخولهم فيه؟ قال: واهللا إنهم لقليل، ولقـد فعلـوا وإن 

٥( عليك باألحداث فإنهم أسرع الى كل خير)): ×(ذلك لقليل، فقال  ( ،
أذا امتد العمر فإن األخطاء والمعاصي ستلّوث عقولهم وقلوبهم كما أما 

 (ويلي كلما طال عمري كثرت معاصيِّ)): ×(في دعاء اإلمام السجاد 

)٦ ومن الصعب حينئذ جالؤها وتنقيتهـا وإعادتهـا الـى نفـس الصـفاء  )
 والفطرة السليمة.

 ِمن ُثمَّ ُتَراٍب مِّن َخَلَقُكم الَِّذي ُهَوسالمة القوى البدنية والعقلية ( . ٣
)  مما ٦٧/غافر) (َأُشدَُّكْم ِلَتْبُلُغوا ُثمَّ ِطْفًال ُيْخِرُجُكْم ُثمَّ َعَلَقٍة ِمْن ُثمَّ نُّْطَفٍة

يساعده على فعل ما تتطلبه رسالته في الحياة وتلقي العلوم النافعة، وهذه 
 ِمـن َجَعَل ُثمَّ َضْعٍف مِّن َخَلَقُكم الَِّذي اللَُّهالقوى تضعف بمرور الزمن (

اُء َما َيْخُلُق َوَشْيَبًة َضْعفًا ُقوٍَّة َبْعِد ِمن َجَعَل ُثمَّ ُقوًَّة َضْعٍف َبْعِد  َوُهـَو َيشـَ
                                                    

٧ العقول: تحف )٤( ٠ 

٨/٩ الكافي: )٥( ٦ ح ٣ ٦ 

٤الجنان: مفاتيح )٦ ( ٨ ١ 
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)، ويصل الى مرحلة من العمر ال يـتمكن فيهـا ٥٤/الروم) (اْلَقِديُر اْلَعِليُم
جز من أداء الواجبات فتراه ال يقدر على الصوم ويصلي من جلوس ويع

) وال ^عن أداء مناسك الحج والـذهاب لزيـارة االئمـة الطـاهرين (
 َأَفـال اْلَخْلِق ِفي ُنَنكِّْسُه ُنَعمِّْرُه َوَمْنيتمكن من قراءة القران وأمثال ذلك (

 ).٦٨/يس) (َيْعِقُلوَن

فاغتنام الشباب يعني االستفادة من هذه العناصر مجتمعة لبنـاء حيـاة 
رضا اهللا تبارك وتعالى وتجنـب سـخطه. فـي مؤمنة مطمئنة تسعى لنيل 

(ان احب الخالئق الى اهللا عز وجـل شـاب ): ’(الحديث عن النبي 
َحَدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله هللا وفي طاعته، ذلـك 

٧( الذي يباهي به الرحمن مالئكته، يقول هذا عبدي حقًا) ، وفي حديث )
وجل يوم ال ظل اال ظله: (سبعة في ظل عرش اهللا عز ) ’(آخر عنه 

٨( إماٌم عادل، وشاٌب نشأ في عبادة اهللا عز وجل) ، وهذا يستلزم اهتمامًا )
متزايدًا بمطالعة الكتب والتثقف واالزدياد من المعـارف والعلـوم التـي 
تبني شخصية االنسان وتقّوم تفكيره وتحّصنه مـن االنحـراف والضـالل 

  المطالعة. والفساد والشبهة، وستستفيدون كثيرًا من
وقد نصحت مرارًا بأن تتخذوا دفتر مالحظات تسـجلون فيـه هـذه 

) وكلمات الحكماء التي تفهمون ^األحاديث األخالقية ألهل البيت (
                                                    

٤ العمال: كنز )٧( ٣١٠٣ 

٣ الخصال: )٨(  ٨ح ٤٣
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منها درسًا مفيدًا في حياتكم، وأن تتعبوا أنفسـكم فـي مطالعـة الكتـب 
النافعة وتحصيل المعارف الدينية واألخالقيـة والتوعويـة، عـن اإلمـام 

قال: (لسُت ُأِحبُّ أن أرى الشاب مـنكم إال غاديـًا فـي ) ×(ادق الص
حالين: إما عالمًا او متعلمًا، فإن لم يفعل فّرط، فان فّرط ضّيع، وإن ضّيع 

٩( بالحق)) ’(أثم، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا  ( .  
وربما ستؤثر فيكم كلمة صغيرة تقلب حياتكم نحـو األفضـل، كمـا 

في العابد الزاهد الذي يفتخر به المتصـّوفة، فقـد كـان حصل لبشر الحا
صاحب خمر ولهو وعبث مع أصدقاء السوء، وذات يـوم بينمـا كانـت 
جاريته تلقي القمامة ونفايات الطعام خارج الـدار، مـرَّ اإلمـام الكـاظم 

فرأى دارًا فارهًة تصدر منها أصوات الغنـاء والمجـون والفسـق ) ×(
ار، فقالت: لسيدي ومـوالي بشـر، فقـال فسأل الجارية عن صاحب الد

هل سيدك حرٌّ أم عبٌد؟ فاستغربت الجاريـة مـن السـؤال ): ×(اإلمام 
): ×(لوضوح أن سيدها حر فأجابت: بل سـيدي حـر، فقـال اإلمـام 

صدقِت لو كان عبدًا الستحيا من مواله، ولمـا عـادت الجاريـة سـألها 
اذكـري لـه سيدها بشر عن سبب تأخيرها فحكت له مـا جـرى فقـال 

لسيدها، وهنا صحا بشر من سكره، وقال ) ×(أوصافه، فوصفت اإلمام 
ذاك سيدي وموالي موسى بن جعفر وفهم معنى الرسالة، بأن بشـرًا لـو 

                                                    
٣للطوسي: األمالي )٩( ٦ح / ٠٣ ٠ ٤ 
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استشعر معنى العبودية لربه وخالقه الذي أغدق عليـه نعمـًا ال تعـد وال 
 تحصى الستحيا منه ولم تصدر منه هذه المعاصي والقبائح، وسرعان مـا

خرج يبحث عن اإلمام حتى وجده ووقع على يديـه ورجليـه يقّبلهمـا 
ويستغفر اهللا تعالى ويتوب على يديه وكانت توبته صادقة وارتقـى فـي 
درجات الكمال ببركة كلمة صادقة من العبد الصـالح، ومـا اكثـر هـذه 

  الكلمات في بطون الكتب فاستخرجوها واستفيدوا منها.
والعبـث سـوف ينـدم وينـدب حظـه إن من أضاع شبابه في اللهو 

(شـيئان ال يعـرف فضـلهما اال مـن ): ×(السيء. عن أمير المؤمنين 
١(فقدهما: الشباب والعافية) ٠   كما قال الشاعر: )

  الخبره بما فعَل المشيبُ     أال ليَت الشباَب يعوُد يومًا
أما من اغتنم شبابه واستثمره في العمل الصالح والسلوك النظيف فانه 

ى انقضائه بل يفرح عند تذكره بلطف اهللا تعالى وعنايتـه بـه، ال يندم عل
لما أصبح فرأى في لحيته شيبًا شعرًة بيضاء، قال: ) ×(روي أن ابراهيم 

(الحمد هللا رب العالمين الذي بّلغني هذا المبلغ ولـم أعـِص اهللا طرفـة 
١( عين) ١ (  

م إن عليكم أن تبنوا أنفسكم ثم تنطلقوا الى مجتمعكم فتبذلون وسعك
في توعيته وإصالحه والمطالبة بحقوقه وأن توّفروا له القيـادة الصـالحة 

                                                    
)١ ٥ الحكم: غرر )٠ ٧٦٤ 

)١ ١ الشرايع: علل )١  ٢ ح ٠٤
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التي تؤسس له الحياة الكريمة كما أرادها اهللا تعالى لعباده، وال تتقاعسوا 
أو تشعروا باإلحباط أو تنزووا أو تعتزلوا مجتمعكم، فإنكم تضّرون بذلك 

ي عندكم، فـأنتم أنفسكم، وتحرمون ُأمتكم من هذه الطاقات الخّالقة الت
  محركو االمة وباعثو الحياة فيها.

إن االمم التي تقل نسـبة الشـباب فيهـا تقـل قابليتهـا علـى النمـو 
واالزدهار كما هو حال اوربا اليوم حتى صارت تسمى (القارة العجـوز) 
وقد جنت على نفسها بذلك لحماقتها واتباعها لشهواتها حيث العالقات 

ل عن الزواج والتشجيع على قلة االنجـاب الجنسية غير المشروعة كبدي
وإباحة االجهاض والشذوذ الجنسي للمثليين، ونحو ذلك، ومن الحلـول 
التي ابتدعتها تشجيع هجرة ولجوء الشباب من الدول االخرى خصوصـا 
االسالمية التي تتمتع بنسبة عالية من الشـباب لتعـّوض نقـص األيـدي 

١(العاملة فيها ٢ (.  
  
  
  

   

                                                    
)١  عبـر افريقيـا أو واليونان تركيا عبر أوروبا الى الهجرة من العارمة الموجة الى اشارة )٢

 مصادر وقالت المليون، حوالي السنة هذه من أشهر بضعة في تعدادهم وبلغ األبيض البحر
٧ أن األوروبية اإلحصاء    شهادات. وحملة شباب منهم % ٥
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٤٦٨   
 


 )١ ٣ ( 

  )٢٠١األعراف (
يمكن فهم اآلية من خالل استخالص عـدد مـن المـواعظ والـدروس 

  التربوية منها: 
للزلل  إن اإلنسان مهما ارتقت درجته في العبادة والطاعة معرض -١

بغواية الشيطان التي تبتدئ بأفكار ووساوس وقناعات ورغبـات يلقيهـا 
تها  اآلية بطـائف الشـيطان فاآليـة الشيطان في قلب االنسان وعقله سّم

وصفتهم ببلوغ درجة المتقين والشيطان لم يتركهم، وال ينجو من مكائـد 
ليس منـذ الشيطان اال المعصومون (سالم اهللا عليهم)، وهذا ما توعد به اب

خلق البشر (َقاَل َفِبِعزَِّتَك ُألْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعيَن ِإال ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن) 
) فكلنا بجميع درجاتنا وعلى اختالف أحوالنا وأعمارنا شبابًا ٨٣-٨٢(ص

وشيبًا رجاال ونساءًا معرضون لهذا االبتالء وإلقـاء الوسـاوس وطـواف 
لعقل، لكن قد تختلف هذه الوساوس واالثـارات الشيطان على القلب وا

هم ورغباتهم وإثاراتهم والحوزة لها اختبارها ءبين البشر فالشباب لهم بال
واألثرياء والفقراء لكل منهم امتحانهم والذي في الغرب والذي في البيئة 

                                                    
)١ ١ عام المبارك االضحى عيد لصالة االولى الخطبة )٣ ٢ الموافق ٤٣٦ ٤/٩/٢ ٠١٥ 
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المسلمة واساتذة الجامعات والسياسيون وهكذا كل فـرد يحـس بهـذا 
ن ينفذ مـن خاللـه، فعلـى أه ما يحاول الشيطان الضغط والتزيين باتجا

ه حتـى يغلقـوا علـى الشـيطان الجميع الحذر والمراقبة والوعي والتفّقـ
 منافذه.

إن الدرع الحصينة التي يلتجئ اليها اإلنسـان للوقايـة مـن كيـد  -٢
الشيطان وإغرائه هي التقوى ألن اآلية ذكرت أن المتقين هـم الـذين ال 

هم وأنهم سرعان ما يتذكرون إذا حام الشيطان يفلح الشيطان في استغفال
حول قلوبهم، وتعود اليهم بصيرتهم فورًا عنـد تـذكرهم، وقـد يكـون 
المتقي متذكرًا يقظًا دائمًا فال يكون للشيطان عليه سبيًال، وقد قالوا فـي 
علمي الفقه واالصول أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية أي أن 

صيرة واليقظة والمراقبة متعلق ومرتبط بوجـود حصول التذكر وعودة الب
ملكة التقوى، فحالة التذكر معلولة لوجود ملكة التقوى عند العبد فكلما 
كان اكثر تقوى كان اكثر تذكرًا الن وجود َمَلَكة التقوى سبب لالنتباه من 
الغفلة رزقًا خالصا من اهللا تبارك وتعالى وجزاًء لتقواه (َوَمـن َيتَّـِق اللَّـَه 

، فـاذا بالتأكيد) والرزق يشمل المعنويات ٢-َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا) (الطالق
تذكر االنسان واستبصر خنس الشيطان وخسئ، واذا غفل االنسـان عـاد 
الشيطان الى وسوسته وتزيينه فُوِصَف بـ (الوسواس الخّناس) فالشياطين 

ن لكنها كالفيروسات والجراثيم الملوثة للبيئة والموجودة حول كل إنسا
ال تصيب اال من كانت مناعته ومقاومته التي هـي التقـوى ضـعيفة ولـو 
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 بدرجة من الدرجات.

إن طريقة عمل الشيطان بأن يطوف ويدور حول قلـب اإلنسـان  -٣
وعقله ويوسوس له  ويحاول تزيين المعصية ليحـّرك شـهواته وغرائـزه 

اِإلنِس َواْلِجنِّ ُيـوِحي باتجاهها، ويحاول اغراءه بها، قال تعالى (َشَياِطيَن 
) عـن أميـر المـؤمنين ١١٢-َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ) (األنعـام

يزّين له المعصية ليركبهـا  -أي العبد –قال : (الشيطان موّكل به ) ×(
١( ويمّنيه التوبة ليسّوفها) ٤ هاتان العمليتان قبل فعل االنسان وبعده همـا  )
ى الناس، فاالعتقادات السائدة لدى الجهلة والعوام كل سلطة الشيطان عل

بتلبس الجن وأمثالها وبالشكل الذي يصـورونه تافهـة وباطلـة، وأن اهللا 
تعالى كّرم اإلنسان وفّضله على خلقه فال يجعل لغيره سبيًال عليـه بهـذا 
النحو وغيره، فالشيطان ال يملك هيمنة على اإلنسـان أكثـر مـن ذلـك 

يختار سلوكه وطريقته في الحياة بإرادته (ِإنَّا َهـَدْيَناُه واإلنسان هو الذي 
) لذا يرد الشيطان على اإلنسان ٣السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا ) (اإلنسان

ْلَطاٍن ِإالَّ  يوم القيامة بما حكاه اهللا تعالى عنه (َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكم مِّن سـُ
ُكم ) (إبـراهيمَأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَج ) ٢٢ْبُتْم ِلي َفَال َتُلوُموِني َوُلوُمـوْا َأنُفسـَ

وقال تعالى (َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهم مِّن ُسْلَطاٍن ِإال ِلَنْعَلَم َمن ُيـْؤِمُن ِبـاآلِخَرِة 
 ).٢١ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَربَُّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ) (سبأ

                                                    
)١ ٦ البالغة: نهج )٤ ٤  
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الشيطان هو استغفال اإلنسـان وغلـق منافـذ  ومن الواضح أن سالح
ب دون بصـيرته وقدرتـه علـى ُجـالتفكير والوعي والحكمة ووضع الُح

و هـالتمييز بين الحق وبين الباطل لذا كان العالج وسـالح الـرد عليـه 
 مراقبـةالتذكر واالنتباه والفطنة والحـذر وإزالـة الُحُجـِب واألغـالل وال

كالسـارق فانـه ال  )٢٠١ُهْم ُمْبِصُروَن)(األعراف  المستمرة (َتَذكَُّروا َفِإَذا
هي يستطيع سرقة اإلنسان المنتبه المتحّذر  وإنمـا يسـرق الغافـل السـا

  والشيطان يريد سرقة دين اإلنسان واستقامته.
وينبغي االلتفات الى أن فسح المجال للشيطان لكي يطـوف ويحـوم 

لقيها وعـدم قطـع حول القلب واالسترسال مع وسوسته واالفكار التي ُي
الطريق عليه نقص في كمال اإلنسان وإن لم يفعل المعصية ففـي اآليـة 
ارِِّهْم  الكريمة (ِإنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيَطاِن ِلَيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَلـْيَس ِبضـَ

) وفـي الحـديث (لـوال أن الشـياطين ١٠َشْيئًا ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه) (المجادلة/
ن أ، فعلى كـل فـرد )١(مون على قلب ابن ادم لنظروا إلى الملكوت)يحّو

حتـى مـع كونهـا علـى - فكار غير الرحمانيةال يستصغر شأن بعض األ
و االعتـداء علـى أخر التي تراوده كالتعّلق بالجنس اآل -مستوى األفكار

و الكيد لشخص يحسده واالنتقاص منـه وتسـقيطه ونحـو أالمال العام 
ــه  ــك، وعلي ــٌم) ن يأذل ــنِّ ِإْث ــَض الظَّ ــا (ِإنَّ َبْع ــتغفر منه ــا ويس قطعه

                                                    
٧ج المجلسي، االنوار، بحار ) ١( ٥ص ٠ ٩. 
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) واال كانت بداية للسقوط في الخطأ والخطيئـة والعيـاذ ١٢(الحجرات/
  باهللا.
فطن هو الت ر أي ماذا يَتَذكَّرون والتذكرلم تذكر اآلية متعلق التذّك -٤

ألمور مغفول عنها سابقًا وتساعده فـي الوصـول الـى النتيجـة فقالـت 
 ة ولكنطلقت ولعله ليشمل كل ما يعينك على هذه المواجهأا) و(َتَذكَُّرو

 ه، قالاآلية التي سبقتها نّبهت الى ما يجب تذكره واستحضاره والتسلح ب
ِميٌع َعِلـيٌمالّلـِه ِإنَّـِبِعْذ تعالى (َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَت ) ُه سـَ

لذي اين وسيلة الوصول الى العالج ) فاآلية محل البحث تّب٢٠٠(األعراف
َك َك ِفـذكرته اآلية السابقة عليها. وأكّدته اية الحقة (َواْذُكر رَّبَّـ ي َنْفسـِ

اِل ُدوَِّتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغـ َوَال َتُكـن مِّـَن  َواآلصـَ
 ).٢٠٥-اْلَغاِفِليَن) (األعراف

االمور التي يتذكرها ليكـون مبصـرًا مـن  ونستطيع أن نعرف تفصيل
لموقف رهيب فماذا كان  سـالحه فـي  ×سورة يوسف فقد تعّرض 

َعـاَذ اَل َمبها؟ (َقـ َمَّتلك المواجهة؟ وماذا كان برهان ربه الذي لواله لَه
اصر ) إنها عن٢٣يوسف(اِلُموَن)  الظَّالّلِه ِإنَُّه َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّه َال ُيْفِلُح

  ثالث.  
ونـة فيستحضر اهللا تعالى أوًال ويستعيذ به ويطلب منه العصـمة والمع

  وهذا ما ذكرته اآلية السابقة هنا. 
ُ أن له ربًا هو اهللا تبارك وتعالى يملـك أمـره ويتـولى  ويتذكر ثانيًا
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تربيته ويكفيه المؤونة ويرزقه من حيث ال يحتسب وهـو الـذي ينصـره 
ويفرج عنه وأنه قد أغدق عليه الـنعم الكثيـرة  ويثبت قدمه عند المزالق 

فعليه أن يلتزم بمنهج ربه وال يفارقه شكرًا لنعمائه وليس مقابلـة النعمـة 
   .)٦٠بالعصيان (َهْل َجَزاء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن) (الرحمن/

فعـل ويتذكر ثالثًا العاقبة السيئة لمن يتبع الشـيطان ويظلـم نفسـه ب
   .)٢٣َال ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن) (يوسف المعصية (ِإنَُّه

في معنى ذكر اهللا علـى كـل حـال قـال: ) ×(عن اإلمام الصادق 
(يذكر اهللا عند المعصية يهم بها فيحول ذكر اهللا بينه وبين تلك المعصية، 
ْيَطاِن  وهو قول اهللا عز وجل (ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطـاِئٌف ِمـَن الشـَّ

١(كَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن)َتَذ (.  
ولنضرب مثاًال من واقعنا المعاش وهي الظاهرة التـي غـزت شـبابنا 

يام لدفعهم باتجاه التغّرب أو والهوس الذي اصاب كثيرين منهم هذه األ
التعّرب بعد الهجرة سعيًا وراء ما يسمونه بتحسـين وضـعهم المعاشـي 

ار غير الحكيم يبتدئ من طائف شياطين والحياة المادية المترفة، هذا القر
رون للشاب هذه الرحلة وكأنها الى الفـردوس نس والجن الذين يصّواإل

حـالم الورديـة ويسـّودون مرها ويرسمون لـه األأالمنتظر  وييسِّرون له 
صورة واقعه المعاش فهنا إْن تذّكر أن في هذا الفعل ضياع دينه واسرته 

                                                    
٢ االخبار: معاني )١( ٠/١ ٩٢ 
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ابصر طريقه واتخذ القرار الصحيح بالبقاء والتفريط بأهله واخوانه وبلده 
ن تحملها في جنب اهللا سعادة، وإن مضـى إولو كّلفه بعض الصعوبات ف

في غفلته سقط في هذا الفخ الذي نصبه من ال يؤتمنـون علـى العاقبـة 
االالف  بيض مئـاتالحسنة في الدنيا وال في االخرة، وقد ابتلع البحر األ

من الالجئين في هذه السنة والتي سبقتها، هذه الظاهرة مليئـة بالغرائـب، 
١(ن الدولةإف نحاء العالم لينتقلـوا أرهابيون من شتى التي يتجمع فيها اإل )

بشبكات التهريب لتنقل  امتألتسوريا والعراق، هي نفسها التي  ىمنها ال
  رهاب الى اوربا.الفاّرين من جحيم اإل

قامة لمن قصدها بـاحترام عطاء اإلإوربية التي ترفض والدول اال  
عن الطريق الرسمي والسفر بسمة الدخول ترحب بهـم كالجئـين عبـر 

  نها مفارقة حمقاء. إطرق الموت والمعاناة وابتزاز المهّربين، 
يمكن فهـم هـذه اآليـة تربويـًا وعمليـًا باتجـاهين متعاكسـين  -٥

ن اهللا تعالى بالتذكر عنـدما (احدهما) أن من يكون متقيًا يحظى بلطف م
يحوم الشيطان حول قلبه فتنفتح بصيرته ويرى الحق فينجو مـن مكائـد 
ابليس (ثانيهما) أن من أراد أن يكون من المتقين فعليه أن يكون متذكرًا 
يقضًا مراقبًا لينجيه اهللا تعالى من اغواء الشيطان وبـذلك تحصـل عنـده 

                                                    
 ضـد عـام وعـي خلـق في الصريح الحازم الموقف هذا اطالق وساهم تركيا، وهي ) ١(

 للهجـرة دعـوات بـروز الـى األمـر تحـول بـل عالية بنسبة فتوقفت الخارج الى الهجرة
  بالدهم. الى الخارج في المهاجرين عودة أي المعاكسة
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ان وكل منهما يؤدي الى االخر أي ملكة التقوى. وهذان االتجاهان متالزم
أن كل درجة من أحدهما تؤدي الى أعلى منهـا مـن اآلخـر والعكـس 

 كذلك حتى يرتقي في درجات الكمال بإذن اهللا تعالى.

ِحـبُّ إن اإلنسان المتقي الصـالح محبـوب عنـد اهللا (ِإنَّ الّلـَه ُي -٦
الى، فحينمـا تع) وإتباع الشيطان عمل مبغوض عند اهللا ٤اْلُمتَِّقيَن) (التوبة

يقع هؤالء الذين اتقوا في طائف الشيطان فإن عملهـم مبغـوض لكـنهم 
 محبوبون في ذاتهم. 

نه يجب علينا أن نمّيز بين أهذه النتيجة نخرج منها بدرس عملي وهو 
حب وبغض الشخص وحب وبغض عمله فقد نرفض عمل شخص ألنه 

ًا ألنه متقـي غير صالح وال يسري ذلك الى الشخص ذاته بل يبقى محبوب
صالح فاعل للخير، وهذا معنى الحديث (إن اهللا قد يحب العبد ويـبغض 

١(عمله) وهذا األدب الرفيع ال يلتزم به اال من ندر، حيث أن السائد في  )
المجتمع أنه يكره الشخص وينبذه ويسقطه ويسحق كرامته ألجل عمـل 

 شيء أو موقف خاطئ صدر منه.
 
  
  
  

                                                    
١ص ٨ج المرحلة: خطاب في تقّدم ) ١( ١   الحديث. هذا لشرح ٢
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  ٢١ 

حقيقة سوء  -ونحن حبيسو الدنيا المادية–ال يمكن أن يتصور أمثالنا 
الحساب وحاالته وأوصافه إال بمقدار ما تتحمله أفهامنـا مـن كـالم اهللا 
تعالى والمعصومين (سالم اهللا عليهم)، وقد أعد سوء الحسـاب حقيقـة 

ِذيَن للذين أعرضوا عن ربهم ولم يلتزموا بالمنهج الرّباني، قال تعالى: (ِللَّ
اْسَتَجاُبوْا ِلَربِِّهُم اْلُحْسَنى َوالَِّذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوْا َلُه َلْو َأنَّ َلُهم مَّا ِفي اَألْرِض 
َجِميعًا َوِمْثَلُه َمَعُه َالْفَتَدْوْا ِبِه ُأْوَلـِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمْأَواُهْم َجَهـنَُّم 

ويعرف بعض الوان هذا الحساب مـن آيـٍة ) ١٨َوِبْئَس اْلِمَهاُد) (الرعد : 
قال تعالى: (ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َأنَّ َلُهم مَّـا ِفـي اَألْرِض َجِميعـًا مماثلة، 

َوِمْثَلُه َمَعُه ِلَيْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذاِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َما ُتُقبَِّل ِمـْنُهْم َوَلُهـْم َعـَذاٌب 
)، وقد روى الطبرسي في مجمع البيان في معنى سوء ٣٦َأِليٌم) (المائدة : 

(هو أن ال يقبل منهم حسنة وال يغفـر ): ×(الحساب عن أبي عبد اهللا 

                                                    
١ سنة المبارك االضحى عيد لصالة الثانية الخطبة ١ ٢ الموافق ٤٣٦ ٤/٩/٢ ٠١٥ 
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١(لهم سيئة)    .ألن هؤالء حبطت أعمالهم )
حن ناآلية التي  سياق لكن هذا المعنى لسوء الحساب قد ال يتالءم مع

 ان، قـال تعـالى:بصددها ألنها تصف قومًا على مستوى عاٍل من اإليمـ
ْلِميَثـاَق، اِه َوَال ِينُقُضوَن َعْهِد الّلوَن ِب(ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأْوُلوْا اَألْلَباِب، الَِّذيَن ُيوُف

وَءَن َربَُّهْخَشْوَوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر الّلُه ِبِه َأن ُيوَصَل َوَي  ْم َوَيَخـاُفوَن سـُ
  ).٢١-١٩الِحَساِب) (الرعد : 

المراد بسوء الحساب الذي يخافه هؤالء وهم بهذه الدرجة مـن ما ف
وجهًا للمراد، فقد روي بسـند ) ×(اإليمان، يشرح لنا اإلمام الصادق 

في تفسير قوله تعالى: (َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر معتبر عن حماد بن عثمان 
اِب) (الرعـد:الّلُه ِبِه َأن ُيوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن  ) ٢١ُسوَء الِحسـَ

فشكا إليه رجًال من أصحابه، ) ×(قال: (دخل رجل على أبي عبد اهللا 
مـا لفـالن ): ×(فلم يلبث أن جاء المشكو، فقـال لـه أبـو عبـد اهللا 

٢(يتضيشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استق منه حقي، قال: فجلس أبو  )
عبد اهللا مغضبًا، ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ؟! أرأيت ما 
حكى اهللا عز وجل في كتابه: (َيَخاُفوَن ُسوَء الِحَساِب) أترى أنهم خافوا 
اهللا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ ال واهللا ما خافوا إال االستقضاء، فسـّماه 

                                                    
٦/٤ البيان: مجمع )١( ٥/٢ البرهان: تفسير ،٤٢ ٠٥. 

 بلغ أي (استقصيت) القمي وتفسير األخبار معاني وفي حقي، يقضي أن منه طلبت أي) ٢(
 الرواية. لمضمون األقرب وهو طلبها، في النهاية بالمسألة
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١(ِب) فمن استقصى فقد أساء)اهللا عز وجل: (ُسوَء الِحَسا (.  
التـدقيق الذي يخافونه هو  أقول: يظهر من الرواية أن سوء الحساب

بلـة بالمثـل فيحتسـب الحسـنات افي التعامل بمقتضـى العدالـة والمق
فـي ) ×(والسيئات كما هي، ففي تفسير العياشي عن اإلمام الصـادق 

لحسـنات سوء الحساب قال: (أن تحسب عليهم السيئات وتحسب لهم ا
وهو االستقصاء)، ولذا ورد في األدعية أن اهللا تعـالى إذا عاملنـا بعدلـه 

)، وفي (وال تعاملني بعدلك بل بفضلك)() )(ومن عدلك مهربي(هلكنا 
الّلهم (): ×(الدعاء عند الصعود على الصفا والمروة عن أمير المؤمنين 

بني ولـن هلـه تعـذأنـا أن تفعل بي مـا إفإنك  ،هلهأنا أال تفعل بي ما 
ال  مـن هـو عـدٌل خاف جورك فياأتقي عدلك، وال أصبحت أتظلمني، 

٢( )يجور ارحمني (.  
والدرس العملي الذي نستفيده هنا أننا كمـا نسـال اهللا تعـالى  أن ال 
يدّقق معنا في الحساب وأن يعاملنا بفضله وكرمه ونخاف من المداّقة في 

تعامالتنـا فـإن سـوء فـي الحساب، علينا أن نتأدب بهذا األدب اإللهي 
الحساب يعني المطالبة باستيفاء الحق كامًال غير منقوص من دون مراعاة 
لما يحسن فعله بلحاظ حالة الطرف اآلخر وظروفـه وإمكانياتـه، ، لـذا 

                                                    
٥/١ الكافي: )١( ١/٣ القمي: تفسير ،١ح ،٠٠ ٢ األخبار: ومعاني ،٦٣  البرهان: وتفسير ،٤٦
٥/٢  بدقة. الحساب أي والمداّقة) االستقصاء خافوا (ولكنهم المعاني: وفي ،٠١

١ الشيعة: وسائل )٢( ٣/٤   .٣ ح البيت، يرى حتى الصفا على الصعود استحباب :٤ باب ٧٨
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١(أخذ الحق في بعض َيّمُس عندما يكـون األليـق هـو  الحاالت عدوانًا )
لقيام بما ينـافي الفعـل ، والعدوان هو التجاوز واالتسامح والعفو والتكّرم

الذي يناسب صدوره منه على ذلك الحال قـال تعـالى: (َفَمـِن اْعَتـَدى 
َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع 

ق بنـاءًا علـى هـذا ، فكأن المرجو والفعل الالئ)١٩٤اْلُمتَِّقيَن) (البقرة : 
عدوانًا  التفسير هو تعامله بالعفو والصفح كما أمر تعالى، فكان ما يخالفه

  أي تجاوزا للمتوقع منه وإن كان محقًا. 
ْن َعَفا ْثُلَها َفَمٌة مِّوهو أحد وجوه تفسير قوله تعالى: (َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئ

) فسـّمى ٤٠: َن) (الشـورىاِلِميُيِحبُّ الظَّ َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ال
  لمثل.الرد على السيئة بمثلها سيئة، مع أن مقتضى العدالة المقابلة با

 -كـإخوة مـؤمنين– وقد حّثنا اهللا تبارك وتعالى على أن نتعامل بيننا
ُوْا اْلَف َل بهذا األسلوب، قال تعالى: (َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َوَال َتنسـَ ضـْ

يٌر) (البقـرة:  أي ال تنسـوا معاملـة  )،٢٣٧َبْيَنُكْم ِإنَّ الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبصـِ
االخرين بالتفضل والتسامح في كل المعامالت والعالقات ففي الحديث 

ِمحًا إذا بـاع، ) ’(الشريف عن رسول اهللا  قال: (رحـم اهللا عبـدًا سـَ
ِمحًا أذا اقتضـى)َسِمحًا إذا اشترى، َسِمحًا أذا قضى،  ٢( سـَ ولمـا كـان  )

                                                    
 واالسـتقامة للـردع احيانـا مطلـوب والحـزم بالمثـل والرد العقوبة الن مطلقًا وليس )١(

  واالصالح.
١ االنوار: بحار ) ٢( ٠٣/٩ ١ ح ٥ ٩ العمال: كنز ، ٧ ٤ / ١ الحكمة: ميزان ،٤٥٣ ٩٣ 
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الجزاء يوم القيامة منسجمًا مع سلوك اإلنسان وعمله في الدنيا، فإن كان 
متسامحًا في تعامله مع الناس حوسب باليسر والكـرم، وإال شـدد عليـه 
مقاصة له ألنه التزم بهذه الطريقة من التعامل في الدنيا، قال تعالى: (َفَأمَّا 

َبُه ِبَيِميِنِه، َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيرًا، َوَينَقِلُب ِإَلى َأْهِلـِه َمْن ُأوِتَي ِكَتا
ْبَناَها ٩-٧َمْسُرورًا) (االنشقاق:  ) وفي مقابلهم أصحاب الشـمال (َفَحاسـَ

  ).٨ِحَسابًا َشِديدًا َوَعذَّْبَناَها َعَذابًا نُّْكرًا) (الطالق: 
ادل القران الكريم  بأنه عـوالملفت أن اهللا تعالى لم يصف نفسه في 

تـه ولم يرد هذا االسم في األسماء الحسنى على كثرتها ألن كرمه ورحم
لمعنى اوفضله سبقت عدله، فهو تعالى ال يؤاخذ بالمثل وال يعاملنا بهذا 

 من العدل، نعم وصف تعالى نفسه بما يلزم من العدل وهو عـدم الظلـم
 الجور في الحكم عليهمإنصاف المخلوقين وعدم بخسهم اشيائهم وعدم 

) فالعدل المقصود ٤٦-فصلت) (َوَما َربَُّك ِبَظالٍم لِّْلَعِبيِدوهو حسٌن دائمًا (
   هو عدم الجور والظلم وأن من حقه تعالى الجزاء بالمثل إْن أراد.

ولذا أردف اهللا تعالى اإلحسان بالعدل حينما لّخص جوهر الرساالت 
عالى، قـال سـبحانه: ( ِإنَّ الّلـَه َيـْأُمُر السماوية وما يريده اهللا تبارك و ت

لمقتضـى  ً) ألن العدل قد يكون منافيـًا٩٠ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن) (النحل: 
بل قد يكون ظلمـا فـي بعـض  اإلنصاف واإلحسان فيكون غير محبوب

المراتب ولو أخالقيا، وقد بحثُت ذلك مفصًال في مسـالة توريـث أوالد 
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١(داالوالد مع وجود االوال (  
  إن قلت: كيف يكون العدل ظلمًا وهل هذا اال من اجتماع الضدين.
و هقلت: ليس هذا من اجتماع الضدين ألن ما يقابل العدل لغًة ليس 
لم الظلم بل الجور وهو الحيف في الحكم، فيمكن اجتماع العدل مع الظ

 أنـه ال بمرتبة من المراتب ولو أخالقيًا، أي أن الحكم يكون عـادًال، اال
كمـا فـي  يكون منصفًا أو إنه خاٍل من اإلحسان بلحـاظ طـرف آخـر،

َلْيَم اِن ْذ َيْحُكَمـاَن ِإالروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: (َوَداُووَد َوسـُ
اِهُحْكِمِلِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا  ا ِديَن، َفَفهَّْمَناَهـِهْم شـَ

  ).٧٩-٧٨ًا آَتْيَنا ُحْكمًا َوِعْلمًا) (األنباء:ُسَلْيَماَن َوُكّل
ها فقد حكم داوود بالغنم ضمانًا لصاحب الزرع ألن صاحبها لم يحبس

قـد ف) ×(ليًال وهذا ما جرت به شرائع األنبياء السابقين أمـا سـليمان 
حكم بالضمان لكن بنحو آخر وهو أن يدفع الضامن غنمه إلى صـاحب 

 صالح األرض حتى مصاريف صوفها ويغرم هوالزرع ليستفيد من لبنها و
افظ تعود إلى ما كانت عليه فيعيد كٌل منهما إلى اآلخر مالـه، وهنـا حـ

على مقتضى العـدل لكـن مـن دون إضـرار بالضـامن ) ×(سليمان 
  خصوصًا وأنه ليس معتديًا وإنما كان مقّصرًا.

ولو استوعبنا هذا الدرس األخالقي وطبقنـاه فـي حياتنـا السـتطعنا 

                                                    
 الخالف. فقه موسوعة من العاشر المجلد راجع )١(
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التدقيق في محاسبة  تجنب الكثير من المشاكل في المجتمع التي منشأها
مطالبة كل طرف باستقصاء حقه مـن اآلخرين على كل صغيرة وكبيرة و

كمـا  وأمثلة ذلك من الواقع كثيرة، ،لحاله وظروفه اآلخر من دون مراعاة
بحصـته مـن الـدار التـي  مثًال يحصل بين الورثة حينما يطالب البعض

الورثة اآلخرون وهو يعلم أنهم ال يتمكنون من إعطائه وأن بيـع يسكنها 
  الدار فيه مشّقة عليهم ولكنه يصّر على طلبه.

أو الزوج يحاسب زوجته على كل تقصير أو غفلة والزوجة تراقـب 
زوجها وتسأله عن كل تصرفاته ويحاول كل منهما أن يفـرض إرادتـه 

مـا ينهما وقد يخرب بيتهة بيتخاصمان وتذهب الموّدورأيه على اآلخر ف
ة حقوقـه دون مراعـاانتزاع ما يتصور أنها بسبب إصرار كل منهما على 

  لظروف اآلخر.
أو دائن يلّح على المدين بالتسديد وهو فـي حـرج وصـعوبة وقـد 
يضطر لبيع داره أو حاجاته الشخصية فهذا من سوء الحساب ومخـالف 

أبي عمير وهـو ) وأصحابهم البررة كمحمد بن ^لسيرة المعصومين (
) وقـد أّلـف ^من أجالء أصحاب اإلمام الكاظم والرضـا والجـواد (

عشرات الكتب وكان عالمًا عامًال مخلصًا، وعرض عليه هارون العباسي 
منصب القضاء فرفضه فأمر الطاغية بحبسه وتعذيبه فقضى سـبعة عشـر 
عامًا في السجن القى فيها صنوف التعذيب والوحشـية، وكـان قبـل أن 

تاجرًا ثريًا وخرج من السـجن فـي عـوز شـديد وقـد أنهكتـه  يسجن
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األمراض، وكان أحد زبائنه مدينًا له بعشرة آالف درهم فرأى من الوفاء 
أن يرد إليه دينه ولكنه ال يملك هذا المقدار فباع داره وجاء بالمبلغ إلى 
ابن أبي عمير، فسأله ابن أبي عمير عن كيفية تدبيره هذا المبلـغ الكبيـر 

وهبه له أحد أو ورثه من قريب له؟ فأجاب الرجل بالنفي وأنه بـاع  هل
داره ليقضي بثمنها دينه فرفض ابن أبي عمير قبضـها وقـال: ((حـدثني 

أنه قال: (ال ُيخَرج الرجـل مـن ) ×(ذريح المحاربي عن أبي عبد اهللا 
٢( مسقط رأسه بالدين) ، ارفعها فال حاجة لي فيها، واهللا إني محتاج فـي )

٣(هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم)) وقتي (.  
في أدنى  ومما تقدم يظهر أن سوء الحساب له مراتب فبعضه حقيقي

كالذي ُأعد للمعرضين عـن اهللا تعـالى، وبعضـه نسـبي بلحـاظ  مراتبه
 مجرد إيقافهم للحساب، أو لمجردالبعض يرى أن درجات الكمال، فإن 

  ب.أنه من سوء الحسا معاتبتهم على شيء
روى في مجمع البيان حديثًا فيه (من نوقش فـي الحسـاب ُعـذِّب) 
بغّض النظر عن أي عقوبة فبمجرد مناقشة الشخص وتعريضه للحسـاب 

(لو لم يكن ): ×(وفي مصباح الشريعة قال الصادق والمساءلة تعذيب 
للحساب مهولة إال حياء العرض على اهللا وفضـيحة هتـك السـتر علـى 

                                                    
  الدين. تسديد اجل من سكنه دار بيع على المدين إجبار يجوز ال أي )٢(
٤ األنوار: بحار )٣( ٩/٢  باب الشرائع: علل عن السالم)، (عليه الرضا اإلمام تأريخ ،٧٣

 .٢ح ،٣١٣
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ء أن ال يهبط مـن رؤوس الجبـال وال يـأوي إلـى المخفيات لحقَّ للمر
  عمران وال يأكل وال يشرب وال ينام إال عن اضطرار متصل بالتلف).

ولذا فإن أهل المعرفة ال يركنون إلى طاعة ويرون أن حسابهم سـيئ 
لو عاملهم اهللا تعالى بعدله وحاسبهم كما هم أهله وليس بما هو أهله من 

٤( لم آتك ثقـًة بعمـٍل صـالٍح عملتـه)(فاني  الفضل والكرم والرحمة ( ،
ويعّدون طاعتهم سيئات يطلبون اإلقالة منها بلحاظ ما يليق بـرب العـزة 

يـوم عرفـة ) ×(والجالل، تأّمل في ما ورد في دعاء اإلمام الحسـين 
(إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شّيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بـل 

٥(أقالني منها فضلك) (.   
لهم  فهذه المراتب كلها يخافونها ويعدون هذا الحساب سيئًا بالنسبة

م ويـدخله وهم يطمحون إلى أن يكونوا من الذين ال يرون حسابًا أصًال
اهللا تعالى في رضوانه بغير حساب، كعدة اصناف ورد في حقهـم ذلـك 

ِر ِحَساٍب) ِبَغْيُهم َأْجَر قال تعالى: (ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُروَن (منهم) الصابرون،
  ).١٠(الزمر:

(ومنهم) الذين يحبون اهللا تبارك وتعالى ويحبِّبونه الى خلقه ويرضون 
أنه قال : (اني ألعرف ناسًا ما هم أنبيـاء ) ’(بقضائه روي عن النبي 

وال شهداء يغبطهم االنبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: الذين ُيحّبـون 
                                                    

٦ الجنان: مصابيح ٤  وتعبأ......) تهيأ من (اللهم وأوله عرفة وليلة الجمعة ليلة ادعية من ١٩

٣ الجنان: مفاتيح )٥( ١ ٥. 
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٦(رونهم بطاعة اهللا فإذا أطاعوا اهللا أحبهم اهللا)اهللا ويحببونه الى خلقه يأم ( 
أنه قال: (إذا كان يـوم القيامـة أنبـت اهللا ) ’(وروي عن رسول اهللا 

لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسـرحون فيهـا 
ويتنعمون كيف شاؤوا فتقول لهم المالئكة: هل رأيتم حسابًا؟ فيقولـون: 

يقولون: هل جزتم على الصـراط؟ فيقولـون: مـا رأينـا ما رأينا حسابًا، ف
صراطًا، فيقولون لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شـيئًا، فتقـول 

، فيقولـون: )’(المالئكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة محمـد 
نشدناكم اهللا حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا 

هللا هذه المنزلة بفضله ورحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولـون: فينا فبّلغنا ا
كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسـم لنـا، فتقـول 

٧(المالئكة: يحق لكم هذا) (.  
وفي الحديث عـن (ومنهم) الشهداء فأن اهللا تعالى ُيسقط كل حق له 

ل اهللا عـز وجـل قال: (كل ذنب يكّفره القتل في سبي) ×(اإلمام الباقر 
إال الَدْين ال كفارة له إال أداؤه، أو يقضـي صـاحبه أو يعفـو الـذي لـه 

٨(الحق) ، فأن الَدين مـن حقـوق النـاس والبـد مـن ادائـه الـيهم او  )
                                                    

١/ ١ : للهيثمي الزوائد مجمع )٦( ١ /٦ : المرحلة خطاب راجع اكثر وللتفصيل ٢٦ ٥١  - 
١٦٥.  

١/٢ وّرام: بمجموعة المعروف النواظر، ونزهة الخواطر تنبيه )٧( ٣٠. 

٥/٩ الكافي: )٨(   .٦ح ،٤
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لم يأذن بالقتال معه لمن ) ×(استرضائهم، قد روي أن االمام الحسين 
  كان عليه دين إال ان يوصي بقضائه .
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٤٧٠   

  
 )٩  ( 

١١٩ 

 لكي نفهم اآلية  الكريمة، ونعرض انفسنا عليها ونتحقـق مـن نسـبة
لـى نلفت النظـر االتزام االمة بها، مع ما يتضمن ذلك من دروس جليلة 

  عدة امور :.
) وجعـل َأيَُّهـا َيـااول ما يالحظ في اآلية  استعمال اداة النداء ( -١

١(المنادى هم المتصفون بصفة االيمان مع ان الجميع مخـاطبون ٠ بهـذا  )
 االمر، وذلك لعدة نكات: 

(منها) تشريف المؤمنين بتوجيـه الخطـاب الـيهم دون غيـرهم مـن 
  المأمورين.

ه بـعناية المؤمنين واثارة انتبـاههم الـى مـا يكمـل  (ومنها) أللفات
  ايمانهم.

                                                    
١ الجمعة يوم القيت كلمة )٩( ١محرم//٦ ٣ الموافق ٣٤٧ ٠/١ ٠/٢ ٠١٥   
)١  األحكـام أي– بـالفروع مكّلفـون النهم المسلمين غير حتى مخاطبون الناس جميع )٠

 -والمعـاد والنبوة بالتوحيد االعتقاد أي - باألصول كتكليفهم -والمحرمة الواجبة الشرعية
 الَّـِذيَن َأيَُّهـا َيا( تعالى: كقوله مماثلة ايات في الخطاب هذا لمثل بالعموم التصريح وورد
١البقرة( )الصَِّياُم َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوْا ٨٣.(  
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 (ومنها) اشعارهم بمسؤوليتهم الخاصة كمؤمنين عن هذا الذي دعـوا
لة انكم بصفتكم مؤمنين يجب ان تكونوا كذلك، ولو كانت الجم أياليه 

 َوُكوُنوْا َهالّل اتَُّقوْابال اداة نداء ومنادى واقتصر على بيان االمر المطلوب (
او  مسـؤولية) لما حصلت هذه العناية وال االلتفات الـى الالصَّاِدِقيَن َمَع

كانت بدرجة اقل، كما انك حين تخاطب الشـباب بتوجيـه مـا تبتـدئ 
ه كالمك بـ (يا أيها الشباب) اللفات نظرهم الى ان هذا الخطـاب موجـ

، همهملهم بما هم شباب، او تقول ايها العراقيون عند طرح قضية وطنية ت
 او يا طلبة الحوزة العلمية. 

ا نين حقوالخالصة ان اآلية  تفيد انكم اذا كنتم تريدون ان تكونوا مؤم
اذا  ي انكمفاتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين ولها داللة باالتجاه المعاكس أ

إال اتقيتم اهللا ووجدتم انفسكم في صف الصادقين فأنكم مؤمنون حقا، و
 وُلـواُق َوَلِكن واُتْؤِمُن لَّْم ُقل آَمنَّا اَألْعَراُب اَلِتَقينطبق عليكم قوله تعالى (

اآلية  هنا تنفي ف)، ١٤حجراتال) (ُقُلوِبُكْم ِفي اِإليَماُن َيْدُخِل َوَلمَّا َأْسَلْمَنا
 بعض مراتب االيمان الصادقة حقيقة، وهناك آيات اخرى تثبتـه بلحـاظ

) ْشِرُكوَنمُّ َوُهم ِإالَّ ّلِهِبال َأْكَثُرُهْم ُيْؤِمُن َوَماالمراتب األدنى كقوله تعالى: (
  )١٠٦يوسف(

عادته وبتعبير اخر: ان حقيقة االيمان التي تكون سبب فوز االنسان وس
  اال باجتماع ثالثة عناصر:  للها ثالثة ابعاد او انها ال تكتم

االيمان باهللا وبأنبيائه ورساالته واليوم االخـر واالوصـياء وسـائر   -أ
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 ّقة ، وهذا  ُبعٌد اعتقادي قلبي.العقائد الح

تعـالى  تقوى اهللا وااللتزام بما يريده اهللا تعالى وتجنب ما يسخطه  - ب
 وهذا ُبعد عملي سلوكي.

لصادقين بالمعنى الذي سنذكره ان شاء اهللا تعالى اان تكون مع  -جـ
  وهذا بعد اجتماعي في العالقة مع القيادة.

د حدد بناحيـة او مـوران االمر بالكون مع الصادقين مطلق ولم ي -٢
معين، وهذا له دالالت عديدة على مسـتوى االلـزام واالثبـات وعلـى 

 مستوى المنع والنفي.

 عتقاداما على مستوى االثبات فان اآلمر بالكون مع الصادقين يعني اال
ايضا  بهم واالخذ عنهم واتباعهم والتسليم لهم والسير على نهجهم ويعني

ة كل اتجاه ونصرتهم ومعونتهم في الشدحمل رسالتهم والتحرك بها في 
يل والرخاء والعافية والبالء، ويعني ايضا الرجوع اليهم فـي كـل تفاصـ

كـام الحياة من غير فرق بين العقيدة والشريعة او السـلوك، وال بـين اح
ة او العبادات والمعامالت وسواء كانت في االحوال الشخصية او السياسي

  االقتصاد واالجتماع وغيره.
ا على مستوى النفي فان الكون مع الصادقين يعني عدم االنسـياق وام

داٍع لم يأمر به الصادقون، ويعني  أيوراء الشهوات واالهواء وعدم اتباع 
رفض الشعور باإلحباط واليأس التوجه نحو العزلة واالنزواء واالنسحاب 
من العمل الرسالي المثمر كرّد فعل لحصول بعـض الحـاالت، ويعنـي 
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ع الصادقين رفض الوقوف على الحياد والكون بمسافة واحـدة الكون م
من الجميع، وهذا كله يحتاج الى جهد وجهـاد كبيـرين وثبـات علـى 
الصراط وصبر ومصابرة ومرابطة ولذا سبقه االمر بالتقوى النها تعين على 

  ذلك كله.
و حينما يوصف الخبر بالصدق فهذا يعني مطابقته للواقع، كما لـ -٣

انه قائم وهو قائم فعال فان الخبر صـادق، امـا وصـف اخبرت عن زيد 
الـه االنسان بانه صادق فهذا يعني مطابقـة ظـاهره لباطنـه واقوالـه ألفع

 َقـاُلوا ِفُقوَناْلُمَنـا َجـاءَك ِإَذاوموافقتها جميعًا للحق، الحظ قوله تعالى (
 ِفِقيَناْلُمَنـا ِإنَّ ْشَهُدَي َواللَُّه َلَرُسوُلُه ِإنََّك َيْعَلُم َواللَُّه اللَِّه َلَرُسوُل ِإنََّك َنْشَهُد

ادقين ص) فكلمتهم حق وصدق لكنهم لم يكونوا ١-المنافقون) (َلَكاِذُبوَن
الى الن باطنهم لم يكن كظاهرهم وفعلهم ليس كقولهم، لذا ثبت اهللا تعـ
ت صدق الكلمة ووصفهم بالكاذبين، ولو وصفوا بالكاذبين من دون تثبيـ

ة لكان وصفهم بالكذب يشمل ما شـهدوا بـه وهـو خـالف هذه الحقيق
 الواقع.

 والمؤمنون ليسوا كلهم صادقين في ايمانهم، ولهم درجـات متفاوتـه
ا علـى في ذلك لذا مدح اهللا تعالى قوما من المؤمنين النهم صدقوا وثبتو

) ِهَعَلْيـ للَّـَها اَهُدواَع َما َصَدُقوا ِرَجاٌل اْلُمْؤِمِنيَن ِمَنالصدق  قال تعالى: (
  ).٢٣األحزاب(

والمستفاد من القران الكريم ان انطباق عنوان الصادقين لـه درجـات 
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متفاوتة بحسب درجة كمال عناصره مـن االيمـان بـاهللا ورسـله وكتبـه 
والجهاد في سبيل اهللا باألموال واالنفس والصـبر فـي المـواطن وفعـل 

 اْلُمَهـاِجِريَن َراءِلْلُفَقـالمعروف وتجنب المنكر ونحو ذلك كقوله تعالى (
ًال َيْبَتُغوَن َوَأْمَواِلِهْم ِدياِرِهْم ِمن ُأْخِرُجوا الَِّذيَن َوانًا اللَّـِه مِّـَن َفضـْ  َوِرضـْ

  ). ٨-الحشر) (الصَّاِدُقوَن ُهُم ُأْوَلِئَك َوَرُسوَلُه اللََّه َوَينُصُروَن
 ْغـِرِبَواْلَم ِرِقاْلَمشـْ  َلِقَبـ ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوْا َأن اْلِبرَّ لَّْيَسوقال تعالى (

 آَتىَو َوالنَِّبيِّيَن اِبَواْلِكَت ِةاْلَمآلِئَكَو اآلِخِر َواْلَيْوِم ِبالّلِه آَمَن َمْن اْلِبرَّ َوَلـِكنَّ
 َوالسَّآِئِليَن يِلالسَِّب اْبَنَو َساِكيَنَواْلَم َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َذِوي ُحبِِّه َعَلى اْلَماَل
 َعاَهـُدوْا َذاِإ ْهـِدِهْمِبَع وُفوَنَواْلُم الزََّكاَة َوآَتى الصَّالَة َوَأَقاَم الرَِّقاِب َوِفي

 َدُقواصـَ  الَّـِذيَن ُأوَلــِئَك اْلَبـْأِس َوِحيَن والضَّرَّاء اْلَبْأَساء ِفي َوالصَّاِبِريَن
  ).١٧٧-البقرة) (اْلُمتَُّقوَن ُهُم َوُأوَلـِئَك

 لَّـِذيَنا ُنوَناْلُمْؤِم ِإنََّماقين بقوله تعالى (ووصف مرتبة اعلى من الصاد
ِبيِل ِفي نُفِسِهْمَوَأ اِلِهْمِبَأْمَو واَوَجاَهُد َيْرَتاُبوا َلْم ُثمَّ َوَرُسوِلِه ِباللَِّه آَمُنوا  سـَ
  )١٥-الحجرات) (الصَّاِدُقوَن ُهُم ُأْوَلِئَك اللَِّه

م ) النه^المعصومين (هذا ولكن العنوان اذا اطلق فانه ينطبق على 
علـى الـدوام مـن دون  أيمن ينطبق عليهم التعريف اعاله بقول مطلق 

استثناء او اختراق، وتشـهد نفـس اآليـة  علـى أن المـراد بالصـادقين 
  ) بداللة اكثر من قرينة : ^المعصومون (

ألنها أمرت بالكون معهم مطلقًا وال يتعلق مثـل هـذا األمـر إال    - أ
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لمعصوم معرض للخطـأ فكيـف يأمرنـا اهللا تعـالى بالمعصوم، ألن غير ا
 بالكون معه مطلقًا.

ان كـان اآلية  امرت اوال بالتقوى ثم بالكون مع الصادقين، فلـو   -ب
ن المراد بالصادقين ما هو اوسع من المعصومين لكان االمـر بـالكون مـ
قين الصادقين وليس معهم، او قل ان امر المتقين بان يكونوا مـع الصـاد

مرتبة الصادقين على المتقين، وال يّصح ذلـك اال فـي  يكشف عن سمو
 ). ^المعصومين (

وقد أذعن جملة من أعالم السنة لهذه الحقيقة لكن بعضهم أّولها بما 
١(ال وجه ١ له لذا وردت روايات كثيرة من طرق الفريقين تبين ان المراد  )

)، ففـي ^وأوالده المعصـومون() ×( نبالصادقين هم امير المـؤمني
الكافي وبصائر الدرجات للصفار بسندهما عن بريد بن معاوية العجلـي 

 َوُكوُنـوْا الّلَه اتَُّقوْاعن قول اهللا عز وجل () ×(قال: (سألت ابا عبد اهللا 
  ) قال : ايانا عنى).الصَّاِدِقيَن َمَع

وفي الكافي ايضًا بسـنده عـن ابـن ابـي نصـر عـن ابـي الحسـن 

                                                    
)١  فتكـون واحـد فـرد انه ال االمة جميع هو المعصوم ان تفسيره في الراي الفخر قال )١

١ الكبير: (التفسير االمة مجموع خطا وعدم المؤمنين اجماع حجية على دليال االية ٦/٢ ٢٠( 
 النـاس من مكونة االمة فان االمة مجموع كان لو الصادقين من المقصود الن واضح وردَّه

 مـا الـى مضـافا والمتبـوع. التابع وحدة النتيجة وستكون الصادقين مع بالكون المخاطبين
 الصادقين. مرتبة سمو من النقطة هذه في ذكرناه
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قـال : الصـادقون هـم  – عز وجل قال (سألته عن قول اهللا) ×الرضا(
فـي حـديث  –األئمة الصديقون بطاعته) وفي كتاب سـليم بـن قـيس 

(فأنشدتكم اهللا جل أسمه، أتعلمون ) ×(قال أمير المؤمنين  -المناشدة
اِدِقيَن َمـَع َوُكوُنوْا الّلَه اتَُّقوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َياان اهللا انزل ( ) فقـال الصـَّ

يا رسول اهللا : أعامة هي أم خاصة؟ فقال : أما المؤمنون فعامـة سلمان : 
الن جماعة المؤمنين ُأمروا بذلك، وامـا الصـادقون فخاصـة فـي علـي 

  واالوصياء من بعده الى يوم القيامة)؟ قالوا اللهم نعم).
١(وروى في المناقب عن بعض التفاسير ٢ العامة بسنده عن ابن عمـر  )

) قـال : أمـر اهللا تعـالى الصـحابة أن الّلَه اتَُّقوْا آَمُنوْا َنالَِّذي َأيَُّها َياقال (
  ) يعني مع محمد وأهل بيته).الصَّاِدِقيَن َمَع َوُكوُنوْايخافوا اهللا، ثم قال (

وعن مصدر آخر لهم في قوله تعالى قال : هو علي بـن ابـي طالـب 
١(خاصة وعن مصدر آخر قال (محمد وآله) ٣ (.  

الزمان فهي تأمر المؤمنين فـي جميـع ان اآلية  مطلقة من حيث  -٤
األزمنة الى نهاية الدنيا أن يكونوا مع الصادقين الذين هـم المعصـومون 

) وهذا يعني لزوم وجود المعصوم في كل زمان، وهذا دليل علـى ^(
صحة عقيدة الشيعة االمامية في األئمة االثني عشر وبقاء قائمهم الى آخر 

                                                    
)١  اهـل خصوص الصادقين من المراد كون في العامة كتب من اخرى مصادر وتوجد )٢

١ الفرقان: تفسير في ذكرها السالم) (عليهم البيت ٣/٢ ٢١ 

)١ ٤/٣ : البرهان تفسير في مصادرها راجع ) ٣ ٤٥. 
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الزمـان بـال صـادق فكيـف يمتثـل  الزمان، وبدون هذه العقيدة سيبقى
 المؤمنون لواجب الكون مع الصادقين.

ي وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض أعالم السنة كالفخر الرازي قال فـ
لكون تفسيره (انه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ومتى وجب ا

  مع الصادقين فالبد من وجود الصادقين في كل وقت).
ي هي ع الصادقين عقيب االمر بالتقوى التإن ورود االمر بالكون م -٥

) وال ١٩٧البقـرة) (َوىالتَّْق الزَّاِد َخْيَر َفِإنَّ َوَتَزوَُّدوْاخير الزاد ليوم المعاد (
اَها نَمـ َخاَب َوَقْد َزكَّاَها َمن َأْفَلَح َقْد{ينجو االنسان اال بالتقوى (  )َدسـَّ

 نََّفـِإ ْلَهَوىا َعِن النَّْفَس ىَوَنَه َربِِّه َمَقاَم َخاَف َمْن َوَأمَّا) (١١-١٠الشمس(
) فالتعاقب بين هذين االمرين ألجـل ٤٢-٤١النازعات اْلَمْأَوى ِهَي اْلَجنََّة

هداية المؤمنين والمتقين الى أن طريق التقوى شـائك وصـعب وكثيـر 
ون المنزلقات واالبتالءات والمصاعب وال يمكن سلوكه بنجاح اال بـالك

 اتباعهم والتمسك بهم.مع الصادقين و

 نوا معكما انه يلفت نظر المتقين الى ان المتوقع منكم كمتقين ان تكو
نى الصادقين فال تقوى من دون الكون معهم، كما ان الكون معهم بـالمع

  الدقيق الذي ذكرناه يكشف عن انك من المتقين. 
 

وبعد ان اتضحت هذه األمور يمكننـا القـول بأسـف ان المخـاطبين 
باآلية  لم يعملوا بها ولم يكونوا مع الصـادقين بـل اصـّطف قسـم مـع 



٩٤٧٣ 
 

اعدائهم وتقاعس قسم اخر وتركوهم وحـدهم منـذ رحيـل رسـول اهللا 
وِل َاْمـُر ُيْمَتَثـْل َلْم، ونقرأ هذه الحقيقة في دعاء الندبة ()’(  اِهللا َرسـُ

ُمَُّة اْلهاديَن، َبْعَد اْلهاديَن ِفي ’  َعلـى ُمْجَتِمَعـٌة َمْقِتِه َعلى ُمِصرٌَّة َواْال
 َفُقِتـَل فيِهْم، اْلَحقِّ ِلِرعاَيِة َوفى ِممَّْن اْلَقليَل ِاّلا ُوْلِدِه َوِاْقصاِء َرِحِمِه َقطيَعِة

١( )ُاْقِصَي َمْن َوُاْقِصَي ُسِبَي َمْن َوُسِبَي ُقِتَل، َمْن ٤ ( .  
) من قلة العدد وخذالن الناصر ^تكررت شكوى المعصومين ( لذا

لما رجعت من ) ×(مع أمير المؤمنين ) ÷(فمن كلمة السيدة الزهراء 
المسجد مهضومة مظلومة :(حتى حبسني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، 
وغّضت الجماعة دوني طرفها فال دافع وال مانع، خرجت كاظمة وعدت 

وعدواي الى ربي، اللهم انك أشـّد مـنهم قـوة راغمة، شكواي الى ربي 
١(وحوال، وأشد بأسًا وتنكيال)  ٥ (.  

وهكذا كلمات أمير المؤمنين المملوءة بـاأللم واالسـى كقولـه فـي 
مقطوعة  أي– َجّذاَء ِبَيد َأُصوَل َأْن َبْيَن َأْرَتِئى َطِفْقُت َوالخطبة الشقشقية (
 َفَرَأْيـُت -وهي الظلمة– َعْمياَء َطْخَية َعلى َأْصِبَر َأْو -لعدم وجود الناصر

 َشًجا اْلَحْلِق ِفي َو َقذًى اْلَعْيِن ِفي َو َفَصْبَرُت ، َأْحجى هاتا َعلى الصَّْبَر َأنَّ
١()-وهو ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه– ٦ (.  

                                                    
)١ ٦ : الجنان مفاتيح )٤ ٠ ٨  
)١ ١/١ : االحتجاج )٥ ٣ ٧. 

)١ ٤ البالغة: نهج )٦  ٣ الخطبة ٨



٤٧٤٩ 
 

متظلما (فنظرت فاذا لـيس لـي معـين اال اهـل بيتـي، ) ×(وقوله 
الموت، واغضيت علـى القـذى وشـربت بهم عن  -أي بخلت–فظننت 

على الشجا، وصبرت على اخذ الكظم وعلى امرَّ من العلقم وآلم للقلب 
١(من وخز الشفار) ٧ (.  

ومثلها كلمات االمـامين الحسـن والحسـين (صـلوات اهللا علـيهم  
 عبـد ابا سمعت قال عنبسةأجمعين) واألئمة الطاهرين، وفي ذلك روى 

 حتى المدينة اهل من وتقلقلي وحدتي ّلهال الى اشكو:  يقول) ×( الّله
١(فليت بكم، سرُُّأو وأراكم تقدموا ٨  قصرًا فاتخذت لي اذن الطاغيةا هذ )
 مكـروه ناحيتنـا مـن يجـيء ال ان له واضمن معي، واسكنتكم فسكنته

١()ابدًا ٩ ( .  
درجة وحدة االمـام ووحشـته وغربتـه بـين اهـل  أيفتصوروا الى 

كان ينتظر قدوم وفـد مـن مواليـه مـن ) ×(المدينة بحيث ان االمام 
ه مدينة اخرى ليؤنسوا وحشته ويرفعـوا غربتـ أيالكوفة او خراسان او 

  ووحدته.
  وفي ختام الحديث يمكن تلخيص عدة دروس من اآلية :

                                                    
)١ ٦ البالغة: نهج )٧ ٢ الخطبة ٨ ٣ ص ،٦ ٢ الخطبة ٣٦ ١٧ 

)١  مـع عالقـتهم لرسم منه يستفيدوا ان االسالميين القادة على مهم سياسي موقف هذا ) ٨
   السلطة) في المشاركة (فقه كتاب في فصلناه وقد ، الطاغوتية السلطات

)١ ٤: االنوار بحار )٩ ٧/١ ٣ح ٨٥ ٣ : الكشي رجال عن ١ ٦ رقم ٦١ ٧٧. 



٩٤٧٥ 
 

 ) ^ال يكتمل االيمان اال بالتقوى واتباع المعصومين ( -١

ال حياد وال وقوف على مسافة واحدة من الجميع بـل يجـب ان  -٢
كون مع الصادقين عقيدة وسـلوكا ونصـرة، ويلـزم مـن هـذا معرفـة ن

 الصادقين اوال 

ان في اآلية داللة على وجود االمـام صـاحب العصـر والزمـان  -٣
  وعصمته.

 
   



٤٧٦٩ 
 

   
٤٧١   

  
)٢ ٠ ( 

  ) ٧٤) (الحج ٩١) (االنعام ٦٧(الزمر 
ما عرفوا اهللا حق معرفته وال أعطوه المنزلة التي يستحّقها ويتمّيـز  أي

بها عن غيره من المخلوقات، وال أحسنوا فهم صفاته وأسمائه المباركة، 
ففي اآلية عتاٌب وتوبيٌخ لهذا التقصير في إدراك حقوق الربوبية ووظائف 

لـدعوة العبودية أمام اهللا تبارك وتعالى، وبنفس الوقت تسـتبطن اآليـة ا
لتحصيل هذه المعرفة، مع االعتراف بالعجز عن إدراك الحقيقـة اإللهيـة، 
روى في الكافي عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبـد اهللا يقـول: 

 اللََّه َقَدُروا َوَما(إن اهللا ال يوصف، وكيف يوصف وقد قال اهللا في كتابه (
٢( ذلك)) فال يوصف بقدر اال كان أعظم من َقْدِرِه َحقَّ ١ وفي الحـديث  )

(ما عرفناك حقَّ معرفتك، وما عبـدناك ) ’(المشهور عن رسول اهللا 
٢( حقَّ عبادتك) ٢ أكبر من أن يوصف،  أي، وهذا معنى للتكبير (اهللا اكبر) )

                                                    
)٢ ١صفر//٧ الجمعة يوم القيت ظله) (دام اليعقوبي المرجع لسماحة كلمة ) ٠ ٤٣٧ 

٢ الموافق ٠/١ ١/٢ ٠١٥  
)٢ ١/٨ الكافي: )١ ١ح ٠ ١ 

)٢ ٧ االنوار: بحار )٢ ١/٢ ٣ 
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ْيٍء ِلُكلِّ اللَُّه َجَعَل َقْدإذ ليس هللا تعالى قدر، وإنما يقدِّر المخلوقون (  شـَ
  ). ٣)  (الطالق/َقْدرا

نحن عاجزون عن إدراك اسٍم من اسمائه تعالى وصفٍة من صفاته بل 
)، ١٨/النحل) (ُتْحُصوَها َال الّلِه ِنْعَمَة َتُعدُّوْا َوِإنكالمنعم، قال اهللا تعالى (
أنه قال: (أوحى اهللا تعالى الـى موسـى ) ×(روي عن اإلمام الصادق 

حقَّ يا موسى اشكرني حقَّ شكري، فقال: يا رِب كيف أشكرك ): ×(
شكرك، وليس من شكٍر أشكرك به اال وأنت أنعمت به عليَّ؟ فقـال: يـا 

٢( موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني) وهذا فضـٌل  )٣
من اهللا تعالى وكرٌم حين جعل االعتراف بالعجز أداءًا للحق، فـإذا كّنـا 
عاجزين عن معرفة اسم من اسمائه فكيف نقدر على معرفته حق المعرفة 

  ه وتعالى.سبحان
ق فاالستغراب والزجر والتوبيخ ليس من عدم معرفة الخلق للخالق ح

 معرفته، النهم عاجزون عن بلوغ ذلك، ولكن االستغراب والتـوبيخ مـن
ّبهم م على رعدم سعيهم لتحصيلها بالمقدار الممكن لهم أوال والستكباره

  مع هذا العجز ثانيًا
واآلية شاملة لكل الناس فكل الناس ما قدروا اهللا َحقَّ قـدره، وكـان 
النبي وأهل  بيته( صلوات اهللا عليهم اجمعين) الذين نخـاطبهم بوصـف 

                                                    
)٢ ٤/٤ الحكمة: ميزان )٣ ٧ ٣  
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٢( (التامين في معرفة اهللا) ٤ اكثر الناس اقرارا بالعجز عن معرفة اهللا تعالى،  )
وخضـوعه  الن االنسان كلما ازداد معرفة ازداد ادراكا لقصوره وتقصيره

 َيُقوُلوَن َعمَّا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُهوتذلـله هللا تعالى، وانما يستكبر الجأهل ون (
، نعم كما أن الناس على درجات متسافلة في ]٤٣:  اإلسراء[ )َكِبيًرا ُعُلوا

عدم إعطاء اهللا تعالى حق قدره كذلك هم درجات متصاعدة في تعظيم 
  قدر اهللا تعالى.

بعٌض ودروا اهللا تعالى حقَّ قدره أنكر وجوده تعالى فبعض الذين ما ق
الى هللا تعأشرك به غيره بل قّدموا غيره تعالى عليه فعبدوا الغير من دون ا

عثـة فهؤالء ما قدروا ربوبيته والوهيته حق قدرها، وبعض أنكر وحيـه وب
متـه االنبياء والرسل وانزال الكتب فهؤالء ما قدروا لطفه ورحمتـه وحك

قدرها هذه االسماء الحسـنى التـي تقتضـي بعـث االنبيـاء وعلمه حق 
ه الـى والرسل اذ ان اهللا تعالى يعلم ان االنسان عاجز عن الوصول بمفرد

ان ولكتـب، الكمال والسعادة ما لم يهده اهللا تعالى ببعث االنبياء وانزال ا
 رحمته بعباده وحكمته تقتضيان ذلك وال بخل في ساحته فكيف ينكرون

  اء والرسل.بعث االنبي
وبعض أنكر المعاد يوم القيامة، فهؤالء ما قدروا عدله وقدرتـه حـق 
قدرها وبعض انكر صفاته وأسماءه كالقدرة على تدبير الكـون والغلبـة 

                                                    
)٢  الكبيرة الجامعة زيارة من )٤
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 َقْبَضُتُه َجِميعًا َواَألْرُض َقْدِرِه َحقَّ اللََّه َقَدُروا َوَماعلى اعدائه، قال تعالى (
ِرُكوَن َعمَّـا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َوالسَّماَواُت اْلِقَياَمِة َيْوَم ) ُيشـْ

  ). ٦٧(الزمر 
الحـج () َعِزيـٌز َلَقـِويٌّ َهاللَّ ِإنَّ َقْدِرِه َحقَّ اللََّه َقَدُروا َماوقال تعالى: (

٧٤.(  
 َبَشٍر َعَلى الّلُه نَزَلَأ اَم ُلوْاَقا ِإْذ َقْدِرِه َحقَّ الّلَه َقَدُروْا َوَماوقال تعالى: (

 اِسلِّلنَّـ ُهـًدىَو ُنورًا وَسىُم ِبِه َجاء الَِّذي اْلِكَتاَب َأنَزَل َمْن ُقْل َشْيٍء مِّن
 َوَال َأنـُتْم ْعَلُموْاَت َلْم مَّا ُعلِّْمُتمَو َكِثيرًا َوُتْخُفوَن ُتْبُدوَنَها َقَراِطيَس َتْجَعُلوَنُه
ه اهللا ) فينـز٩١ِّم ) (االنعـاوَنَيْلَعُبـ َخْوِضِهْم ِفي َذْرُهْم ُثمَّ الّلُه ُقِل آَباُؤُكْم

ق تعالى نفسه عن هذه األباطيل (سبحانه و تعالى عما يشـركون)، اذ حـ
مـا  اد ولـهقدره ان يوحَّد في الوهيته وربوبيته وفي انه المبدأ واليه المع

انسـة بينهما، وننزهه عن كل نقص وانه ال يشبهه شيء (وتنـزه عـن مج
  مخلوقاته).

وتذكر اآلية في سورة الزمر مظهرًا من مظـاهر قدرتـه فالسـماوات 
واألرضون كلها في قبضته وتحت هيمنته الالمحـدودة كمـا أن الورقـة 
حينما ُتطوى تكون في القبضـة فهـو تعبيـر عـن التسـلط التـام علـى 
السماوات واألرضين، وهو كذلك في الدنيا وليس في اآلخرة فقط، لكن 
الفرق أنه تعالى في الدنيا َخّول عباده ببعض الملك وأنحاء التصـرفات، 

 َخوَّْلَنـاُكْم مَّـا َتَرْكُتملكن اإلنسان يأتي في اآلخرة مجردًا عن كل ذلك َ(
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  ).٩٤/األنعام) ( ُظُهوِرُكْم َوَراء
وننتقل اآلن الى دائرة أضيق من الذين ما قدروا اهللا حق قـدره وهـم 

الى فإنهم أيضا ما قدروه حق قـدره بأشـكال عديـدة، المؤمنون باهللا تع
أوضحها ارتكاب الذنوب والمعاصي فإن فيها استخفافًا بحقوق الربوبية، 

حديثًا جـاء فيـه: (يـا ) ×(روى إسحاق بن عمار عن اإلمام الصادق 
إسحاق َخِف اهللا كأنك تراه فإن كنت ال تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه 

قنت أنه يراك ثم بارزته بالمعصية فقـد جعلتـه يراك فقد كفرت وإن أي
٢( أهون الناظرين اليك) ٥ (.  

مـر اهللا حّق مـن أ ) عدم مراعاةَقْدِرِه َحقَّ اللََّه َقَدُروا َماومن أشكال َ(
) والحجج ^واألئمة المعصومين () ’(تعالى بمراعاة حقه، كالنبي 

  من بعدهم، وفي موارد كثيرة اخرى وردت في الروايات.
٢( (ومن لم يوّقر القرآن فقد اسـتخف بحرمـة اهللا)): ×(كقوله   ٦ ( ،

ومن مصاديق عدم توقير القرآن نبذ احكامه والعمل بالقوانين الوضـعية 
  التي يصنعها البشر .

(اال ومن استخف بفقيٍر مسلٍم فقد اسـتخف بحـق اهللا ): ×(وقوله 
٢( واهللا يستخفُّ به يوم القيامة إال أن يتوب) ٧ (   

                                                    
)٢ ٥/٣ االنوار: بحار )٥  المؤمنين. حقوق وقضاء الكشي ورجال االعمال ثواب عن ٢٣

)٢ ٨ :البحار )٦ ٩/١ ١ح ٩ ٨. 

)٢ ٦:البحار )٧ ٩/٣ ٣ح  ٨ ٠.  
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وفي الحديث القدسي قوله تعالى: (يا موسى إن من إعظـام جاللـي 
إكرام عبدي الذي أنلُتُه حظًا من حطام الدنيا عبـدًا مـن عبـادي مؤمنـًا 

٢( َقُصَرْت يُدُه في الدنيا، فإن تّكبر عليه فقد استخف بعظيم جاللي) ٨ (. 

ب المخلوقة االسباأن ) االعتقاد بَقْدِرِه َحقَّ اللََّه َقَدُروا َماومن أشكال َ(
ذا)، هي المؤثرة من دون اهللا تعالى كقول البعض (لوال فالن لما حصل ك

ن لقـوانيومنها طاعة المخلوقين في غير ما امر اهللا تعالى به، أو تطبيـق ا
ج الوضعية في الحياة وترك القوانين االلهية وهكـذا. وآيـة سـورة الحـ

ِر النَّـاُس َهـاَأيُّ َيـاصريحة في ذلك فقد سبقها قوله تعالى (  َمَثـٌل َبضـُ
 اْجَتَمُعوا َوَلِو ُذَبابًا ُقواَيْخُل َلن اللَِّه ُدوِن ِمن َتْدُعوَن الَِّذيَن ِإنَّ َلُه َفاْسَتِمُعوا

) َواْلَمْطُلوُب الطَّاِلُب َفَضُع ِمْنُه َيْسَتنِقُذوُه ال َشْيئًا الذَُّباُب َيْسُلْبُهُم َوِإن َلُه
م طمعًا ن من كان في األزمنة السابقة يعبد األصنا) فال فرق بي٧٣( الحج/

ى في منفعة أو دفعًا لمضرٍة بحسب اعتقاده وبين مـن يلتجـئ اليـوم الـ
رة المخلوقين من دون اهللا تعالى لنفس الغرض مهما كانت القـوة والقـد

 أيو الموجودة عند المخلوقين كأمريكا التي يسمونها (القوة العظمى) أ
 ) فهـؤالءَواْلَمْطُلـوُب الطَّاِلُب َضُعَفنة اخرى (دول أو شخصيات متفرع

لعظمة درة واكلهم ما قدروا اهللا حق قدره (إنَّ اهللا لقوي عزيز) فالعزة والق
  هللا تبارك وتعالى.

                                                    
)٢ ٢ :البحار )٨ ٣/٢ ١ح ٦٧ ٢.  



٤٨٢٩ 
 

تتناول بعض األحاديث القدسية هذه العالقة غير المنصفة بين الناس 
قال: (قال رسـول اهللا ) ×(أن أباه ) ×(وخالقهم، روى اإلمام الرضا 

يقول اهللا تبارك وتعالى يا بن آدم مـا تنصـفني أتحّبـب اليـك ): ’(
بالنعم، وتتمّقت الّي بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الّي صاعد وال 
يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا بن آدم لـو 

رعت الـى سمعت وصفك من غيرك وأنت ال تعلم من الموصـوف لسـا
٢( مقته) ٩ (  

هذا النقص والتقصير في معرفة اهللا تعالى بسبب الجهل أو التعصـب 
أو اتّباع الهوى أو التلّقي من وسائل غير صحيحة وبأدوات غيـر طـاهرة 

اُن َوَكـاَنيأخذه اإلنسان الى يوم القيامة أيضًا ويجادل فيه (  َأْكَثـَر اْلِإْنسـَ
يعرف ربه من خالل تلك القنـوات  فيريد أن ]٥٤:  الكهف[)َجَدًلا َشْيٍء

ل لـه ربـًا علـى طبـق  أيالمعرفّية المشّوهة المملوءة بالشوائب،  يفصـِّ
معتقداته المستندة الى األوهام التي ذكرناها آنفًا فلو تجلى له ربـه بمـا 
يليق بقدسه وجالله فانه ينكر ربه النه يريد ربًا يصوره هو ويعرفـه هـو 

في الدنيا يتعصب لشخص او جهة او كـان  ويتناغم  مع هواه، مثًال كان
يؤمن بعقيدة معينة او باتجاه ما واخبره ربه في االخرة ان محبوبه الـذي 
يتعصب له وهم باطل فانه سيقول له انت لست ربي حقيقة، ولو كنت ربا 

                                                    
)٢ ٧ االنوار: بحار )٩ ٧/١ ٢/٢ الرضا: اخبار عيون عن ٢ح ٩ ٨ 



٩٤٨٣ 
 

٣(حقا لقلت لي ان هـذا الشـخص او العقيـدة او الحالـة حـق ٠ ، فهـم )
ن أمن غث وسمين وليس العكس بـيحكمون على اهللا تعالى بما عندهم 

يحّكمون اهللا تعالى فيما عندهم، واالول هو الـذي يسـميه بعـض أهـل  
المعرفة بالرب المقيد بتصوراتنا واوهامنا والثاني بالرب المطلـق الـذي 

  التحدّده اوهامنا وعقولنا واهواؤنا وهو االعتقاد الصحيح.
قال: ) ’(وتوجد رواية يظهر منها هذا المعنى عن رسول اهللا   

(يجمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيّتبع مـن 
كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبـع مـن 

٣(كان يعبد الطواغيت الطواغيت ١ ، وتبقـى هـذه االمـة فيهـا منافقوهـا، )
فون، فيقول: انا فياتيهم اهللا تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعر

ربكم، فيقولون: نعوذ باهللا منك، هذا مكاننا حتى ياتينا رّبنا فاذا جاء ربنا 
عرفناه فياتيهم اهللا تعالى في صورته التـي يعرفـون، فيقـول: انـا ربكـم 

٣( فيقولون: انت ربنا فيتبعونه) ٢ (.  
                                                    

)٣  العـزة رب لهـم تجلـى فلـو تطبيـري) (دينـي ويقولون بالتطبير يؤمنون الذين مثًال )٠
 ابتـدعها وفعاليـة طقـس هـو وانمـا الحسينية الشعائر من ليس التطبير لهم وقال والجالل
 لست انت سيقولون هؤالء فان السالم)، (عليه الحسين قضية مع تفاعله عن للتعبير البعض

  التطبير هو الدين أن لنا لقلت الحقيقي الرب كنت ولو حقًا، ربًا
)٣  َوُرْهَبـاَنُهْم َأْحَبـاَرُهْم تََّخُذوا( الدين علماء بزي متلبسين الطواغيت هؤالء يكون وقد )١

٣ : التوبة[ ) اللَِّه ُدوِن ِمْن َأْرَباًبا ١[  
)٣ ٨ مسلم: صحيح )٢ ٨ باب ،٢ ٢ ح الرؤية، طريق معرفة ١ ٩٩ 



٤٨٤٩ 
 

  فإذا أردنا معرفة اهللا حق معرفته فلنأخذها من أهـل هـا وهـم أهـل
عدل القرآن وصنوه والقـرآن النـاطق، ومـن ادعيـة أميـر ) ^البيت (

عـين) المؤمنين واالمام الحسين واالمام السجاد (صلوات اهللا عليهم اجم
  ).^والكلمات االخرى لالئمة المعصومين (

   
٤٧٢   

  


 )٣ ٣ ( 

٤٣ 

نعم اهللا تعالى على االنسان كثيرة ال تعد وال تحصى قلما يلتفت اليها 
سواء كانت مادية او معنوية، ومن تلك النعم المعنوية إمكانية االتصـال 

 يغلق بابه على عباده مطلقًا، فان شئت أن تصلي باهللا تعالى متى شئت فال
قمت وتوضأت ودخلت في الصالة، وكذلك إن شئت ان تصوم او تدعو 

) وغير ذلـك  ^او تسجد او تقرأ القرآن او تزور االئمة المعصومين (
وال تحتاج في ذلك الى أي واسطة، هذه النعمة يذكّرنا بها االمام السجاد 

بدعاء ابي حمزة في ليـالي شـهر رمضـان في الدعاء المعروف ) ×(

                                                    
)٣  جامعـة وطلبة اساتذة من جمع مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من ) ٣

٢ االحد يوم كربالء فرع الدينية الصدر ١محرم//٥ ٨/١ الموافق ٤٣٧ ١/٢ ٠١٥  



٩٤٨٥ 
 

(الحمد هللا الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلوا به حيث شئت لسري 
٣(بغير شفيٍع فيقضي لي حاجتي) ٤ .(  

(الحمد هللا الذي أدعوه فيجيبنـي وإن ) ×(وفي نفس الدعاء يقول 
كنت بطيئًا حين يدعوني، والحمد هللا الذي اسـأله فيعطينـي وإن كنـت 

يستقرضني.. الحمد هللا الذي ال أدعو غيره ولو دعوت غيره لم  بخيًال حين
٣(يستجب لي دعائي) ٥ .(  

رب هذه واحدة من صفات ربنا وموالنا وهكذا نحن بالمقابل، فنعم ال
  ربنا ونسأله تعالى ان ال نكون بئس العبيد نحن .

)، روى ^وقد تكرر هذا المعنـى فـي كلمـات االمـام السـجاد (
بالبيت الحرام فرأى شابًا متعلقًا بأستار الكعبـة  االصمعي انه كان يطوف

في جوف الليل وهو يدعو وكان من دعائه (نامت العيون وغارت النجوم 
وانت الملك الحي القيوم غّلقت الملوك ابوابها واقامت عليهـا حراسـها 

٣( وبابك مفتوح للسائلين) ٦ (  
 وإذا كانت األمور تعرف بأضدادها فلكي تعرف عظمة هـذه النعمـة

تصور لو انكم كنتم جماعة واتيتم للصالة في المسجد فقيـل لآلخـرين 
أدخلوا وقيل لك أنت ممنوع من الدخول، وأنـت لسـت أهـًال للصـالة 

                                                    
)٣ ٢: الجنان مفاتيح ) ٤ ١ ٩.  
)٣  المصدر. نفس ) ٥

)٣ ٩ : االنوار بحار ) ٦ ١ /٦ ١ ح ٩٧ ١ 



٤٨٦٩ 
 

والدعاء والمناجاة، كم تكون حسرتك وفضيحتك وحيائك، هذه الحالة 
في دعائه (مـاِلي ُكلَّمـا ُقْلـُت َقـْد ) ×(التي يعبر عنها االمام السجاد 

 َسِريَرِتي َوَقُرَب ِمْن َمجاِلِس التَّّواِبيَن َمْجِلِسي َعَرَضْت ِلـي َبِليَّـٌة َصُلَحْت
َأزاَلْت َقْدِمي َوحاَلْت َبْيِني َوَبْيَن ِخْدَمِتَك، َسيِِّدي َلَعلََّك َعْن باِبَك َطَرْدَتِني 

َتِخفا ِبَحقَّـ ْيَتِني، َأْو َوَعْن ِخْدَمِتَك َنحَّْيَتِني، َأْو َلَعلََّك َرَأْيَتِني ُمسـْ َك َفَأْقصـَ
َلَعلََّك َرأْيَتِني ُمْعِرضا َعْنَك َفَقَلْيَتِني، َأْو َلَعلََّك َوَجْدَتِني ِفي َمقاِم الكـاِذِبيَن 
َفَرَفْضَتِني، َأْو َلَعلََّك َرَأْيَتِني َغْيـَر شـاِكٍر ِلَنْعماِئـَك َفَحَرْمَتِنـي، َأْو َلَعلَّـَك 

  ُعَلماِء َفَخَذْلَتِني او ....).َفَقْدَتِني ِمْن َمجاِلِس ال
) يعّلمون امتهم الخشية من حصـول هـذه الحالـة ^وكان االئمة (

لهم، روى الشيخ الصدوق بسنده عن مالـك ابـن انـس امـام المـذهب 
وكان من عظماء العّباد واكابر ) (( ×(المالكي قوله في االمام الصادق 

الزّهاد الذي يخشون اهللا عز وجل، ولقد حججت معه سنة فلما اسـتوت 
به راحلته عند االحرام كان كلما هّم بالتلبية انقطع الصـوت فـي حلقـه 
وكاد ان يخرَّ من راحلته فقلت : قل يا ابن رسول اهللا والبد لك مـن ان 

اجسر ان اقـول لبيـك اللهـم لبيـك  تقول فقال : يا ابن ابي عامر كيف
٣(واخشى ان يقول عز وجل لي ال لبيك وال سعديك))  ٧ (  

هذه النعمة العظيمة يحسدنا عليها أبليس ألنه يعرف عظمتها وتشـتد 

                                                    
)٣ ٤ : االنوار بحار ) ٧ ١ /٧    الكافي وروضة الشرائع وعلل الخصال عن ٦



٩٤٨٧ 
 

حسرته كلما رأى الطائعين هللا تعالى لذلك يبذل كل وسعه لغوايـة بنـي 
أحـّب قـال: (  ×آدم وسلب هذه النعمة منهم، روي عن أبي عبـداهللا 

األعمال إلى اهللا عّز وجّل الصالة ، وهي آخر وصايا األنبياء ، فما أحسن  
الرجل يغتسل أو يتوّضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنّحى حيث ال يـراه أنـيس 
فيشرف اهللا عليه وهو راكع أو ساجد ، إّن العبد إذا سجد فأطال السجود 

٣(نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت) ٨ (.  
 وهكذا كثير من الخلق غير موفقين لطاعة اهللا تبـارك وتعـالى حتـى

دة بعض سااليسير منها ويجدون كأن قيودًا وأغالًال ُتكّبلهم عن الطاعة، ك
يدعوهم الى النطق بالشـهادتين ويقـول ) ’(قريش الذين كان النبي 

تنا لو كلّفلهم قولوا كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان فيقولون : (
  بنقل الجبال عن موقعها فأنه أهون علينا من هذه الكلمات) .

وامثلة هؤالء كثيرون كامرأة سـافرة اثقـل شـيء عليهـا ان ترتـدي 
الحجاب بينما الفاطميـات الزينبيـات يحرصـن علـى تمـام الحجـاب 
 والعفاف، او شخص ال يصلي يكون اثقل شيء عليه تذكيره بالصـالة او

در يطلب منه اخراج حقوقه الشرعية بينما يباشخص متّمول يكره كل من 
  المؤمنون الموفقون الى دفع ما بذمتهم فورا ويزيدون .

فأعرفوا هذه النعمة واشكروا اهللا تعالى الذي وفقكم لهذه الطاعـات 

                                                    
)٣ ٣ص ،٤ ج - الشيعة وسائل ) ٨ ٩. 



٤٨٨٩ 
 

ولوال لطفه تبارك وتعالى لحرمنا منها كغيرنا، وهذا هو دعـاء المـؤمنين 
ْحِتِهُم اَألْنَهاُر َوَقاُلوْا اْلَحْمـُد ِلّلـِه الَّـِذي الفائزين يوم القيامة (َتْجِري ِمن َت

ُل َربَِّنـا  َهَداَنا ِلَهـَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا الّلُه َلَقـْد َجـاءْت ُرسـُ
  ).٤٣ِباْلَحقِّ َوُنوُدوْا َأن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن)(األعراف/

وخذ مثاًال اخر ما يعرض اليوم على الشاشات الفضـائيات ووسـائل 
ين التواصل االجتماعي وتقنيات المعلومات من الحجج البالغـة والبـراه

ى وأهل بيت النبي(صل) ×(الواضحة على إمامة ووالية أمير المؤمنين 
قـين اهللا عليهم أجمعين) التي هي تمام نعمة االسالم وكمال الـدين ويت

قرار ها كثيرون لكنه ال يتمكن من االيمان واالذعان ويحس بثقل االبصدق
نمـا بالوالية على قلبه ويقول بعضهم ال أقولها حتى لو دخلت جهـنم، بي
للبن اأنتم الموالون تكون هذه الشهادة عندكم أحلى من العسل وأمرأ من 

.  
) ×(روى الكليني بسنده عن ابي بصير عن أبي عبـد اهللا الصـادق 

) ’(سير هذه اآلية قال : (إذا كان يـوم القيامـة ُدعـي بـالنبي في تف
وبأمير المؤمنين واألئمة من ولده فينصبون للناس، فإذا رأتهـم شـيعتهم 
(الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـوال ان هـدانا اهللا) يعنـي : 

٣())^هدانا اهللا في والية أمير المؤمنين واألئمة من ولده ( ٩ (.  

                                                    
)٣ ١/٣ - : الكافي ) ٩ ٣ح ٤٦ ٣.  



٩٤٨٩ 
 

االحتجاج للطبرسي في خطبة الغدير : (معاشر النـاس سـلموا وفي 
على علي بأمرة المؤمنين وقولوا الحمد هللا الذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا 

٤(لنهتدي لوال أن هدانا اهللا) ٠ (.  
ذلك  ولم تكن هذه الهداية ممنوحة اعتباطًا لعبد وحرم منها اخر فأن

لبطـل  ر واالكـراه وإالكله ينافي عدالته ورحمته ولطفه، وال هي باالجبا
 الثواب والعقاب ولما تقدم المحسن على المسئ وإنمـا هـي باالختيـار

ئل الوسـا واالرادة لكن اهللا تعالى بلطفه يّسر أسباب الطاعة لعبده وآتـاُه
رهـا واألدوات التي تمكنه منها وزينها له ومـا علـى العبـد إال أن يختا

َه ي ُقُلـوِبُكْم َوَكـرَّيََّنُه ِفَن َوَزَلْيُكُم اْلِإيَماويسعى اليها  (َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإ
ًال مِّـَن اللَّـرَّاِشُدوَنُم الُهِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْوَلِئَك  ِه ، َفضـْ

  ).٨-٧َوِنْعَمًة َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم) (الحجرات/
  
  
  
  
  
  

   
                                                    

)٤ ١ -: الفرقان ) ٠ ١/٣ ٢/٣ : الثقلين نور عن ٤ ١.  
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٤٧٣   
  

)٤ ١ ( 

١١ 

اَبٍف َفـِإقال تعالى (َوِمَن النَّاِس َمن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحـْر ُه َخْيـٌر ْن َأصـَ
َذِلـَك  دُّْنَيا َواآلِخـَرَة َخِسَر الْجِهِهاْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلى َو

لنـاس موجـودا ) تصف اآلية صنفًا من ا١١ْسَراُن اْلُمِبيُن) (الحج/ُهَو اْلُخ
يـة في كل زمان ، ظاهره متدّين يتكّلم بالدين ويمـارس المظـاهر الدين

يـر غه قلق لقوله تعالى في وصف هذا الصنف انه (َيْعُبُد اللََّه) لكن تدين
ن ان مستند إلى قاعدة متينة وانما هو كالواقف على حافة الهاوية ويمكـ
امـل يسقط فيها في أي لحظة ألنه ينظر الى الدين من زاوية واحدة ويتع

معه بمقياس واحد هو مقياس مصالحه والفوائد التي يجنيهـا مـن هـذا 
نتفع منه تركه ) وإن لم ي٢٣الدين،َ(أَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواه) (الجاثية/

  المنفعة.وتخلى عنه الى غيره حيث يظن وجود المصلحة و
(َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر) فإن حصل على نفع دنيـوي مـن مـال أو جـاه أو 

                                                    
)٤ ٢ الجمعة يوم ألقيت )١ ١صفر/٨ ١ الموافق ٤٣٧ ١/١ ٢/٢  عن ممثل بها شارك وقد ٠١٥

 اآلداب كلية أقامته الذي السابع الدولي الطف مؤتمر في ظله) (دام المرجع الشيخ سماحة
٨/١- ٧ يومي المستنصرية الجامعة في ٢/٢  الخطاب لوحدة إنموذجًا سماحته وجعلها ٠١٥

  والحسيني. القرآني
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منصب أو أي امتيازات يسعى اليها الناس في الدنيا رضي بهـذا الـدين 
اَبْتُه  واستمر عليه وهو في الحقيقة اطمئنان ورضـا بمصـالحه، (َوِإْن َأصـَ

َب َعَلى َوْجِهِه) بـأن ِفْتَنٌة) أي تعرض لصعوبات االبتالء واالمتحان (انَقَل
يرجع الى حرفه الذي يعبد اهللا تعالى عليه والوجه الذي كان ينظـر مـن 
خالله الى طاعة اهللا تعالى ويترك هذا الدين وينبذه ويرفضه، ولـم يقـل 
تعالى (وإن أصابه شر) ألن ما أصابه قد يكون خيرًا إما في العاجـل أو 

ه الضيقة الـى االمـور وألنانيتـه اآلجل من الدنيا أو اآلخرة، ولكنه لنظرت
وعدم امتالكه البصيرة والرؤية الصحيحة لالمور اعتبر مـا حصـل شـرًا 
فانقلب على وجهه، وكأنه هو الذي يعرِّض الدين لالختبار، فإن جلب له 

  المنفعة كان صدقًا وحقًا واال فال.
مثًال انضم الى جماعة المتدينين للحصول علـى منصـب أو مـال أو 

ن تماعية فلّما لم يحصل عليها رفض الدين ، ولعل حرمانه مـوجاهة اج
حدود مهذه االمور خير له، النه ال ينجح في امتحانها، لكن مدى تفكيره 

ُن)، ألنه ُحِرَم ُن اْلُمِبيْسَرافكانت نتيجته (َخِسَر الدُّْنَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخ
بقلقـه من اهللا تعالى لـه ومن الدنيا التي كان يسعى للحصول عليها فتنة 

واضطرابه وانفعاله وعدم استقرار حاله، وخسـر اآلخـرة بتركـه لسـبب 
  السعادة والفالح وهو الدين. 

وهذا الوصف لحاله في الدنيا سيتجسد على أرض الواقع والحقيقـة 
في االخرة حيث تبلى السرائر وتنكشف البواطن على حقيقتها وأشـارت 
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الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحّد مـن  الروايات الى ذلك حين وصفت
السيف وإن من الناس من يعبره الى الجنة كالبرق الخاطف وآخر ركضًا 
وآخر زحفًا بحسب استحقاقاتهم وآخر يتمايل عليه وال يستقر ثم يهوي 
منه في نار جهنم الن الصراط ممدود عليها، فهذا الصنف االخير هو من 

ير مستقر وينقلب عن الـدين إذا اصـيب كان في الدنيا قلقًا في تدينه غ
  بابتالء وهذا معنى سقوطه في جهنم.

روى في الدر المنثور عن أبي سعيد قال (أسـلم رجـل مـن اليهـود 
فقـال: ) ’(فذهب ببصره وماله وولده فتشاءم باالسالم فأتى النبـي 

أقلني. فقال: إن اإلسالم ال يقال، فقال: لم اصب في دينـي هـذا خيـرا، 
يا يهودي االسالم يسبك ) ’(ومالي ومات ولدي، فقال ذهب بصري 

 الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة، ونزلـت االيـة)

)٤ ٢ (.  
وقد وردت عدة روايات معتبرة في تفسير اآلية فـي الكـافي وغيـره 

قال: (سألته عن قول اهللا عـز ) ×(منها ما رواه زرارة عن اإلمام الباقر 
اِس َمن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف) قال: هم قـوم وحـّدوا اهللا وجل (َوِمَن النَّ

وخلعوا عبادة من ُيْعَبْد من دون اهللا فخرجوا من الشرك، ولم يعرفـوا أن 
) ’(رسول اهللا فهم يعبدون اهللا على شكٍّ في محمٍد ) ’(محمدًا 

                                                    
)٤ ٤/٣ المنثور: الدر )٢ ٤ ٦.  
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٤(وما جاء به ٣ وقالوا: ننظر فإن كثرت أموالنـا ) ’(، فأتوا رسول اهللا )
وعوفينا في أنفسنا وأوالدنا علمنا أنه صادق وأنه رسـول اهللا، وإن كـان 
غير ذلك نظرنا، قال اهللا عز وجل (َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه) يعني عافية 
في الدنيا (َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة) يعني بالًء في نفسـه ومالـه (انَقَلـَب َعَلـى 

الى الشرك (َخِسَر الـدُّْنَيا َواآلِخـَرَة َذِلـَك ُهـَو  َوْجِهِه) انقلب على شّكِه
اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن. يْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّه َوَما ال َينَفُعُه) قال: ينقلب 
مشركًا، يدعو غير اهللا ويعبد غيره، فمنهم من يعرف ويدخل اإليمان قلبه 

الى اإليمـان، ومـنهم مـن  فيؤمن ويصّدق، ويزول عن منزلته من الشك
٤( يثبت على شّكه ومنهم من ينقلب الى الشرك) ٤ (.  

والحرف هو حد الشيء وحافته ومنتهاه  -فهؤالء يقفون على الحافة 
دون أصله وحقيقته كما يقال حرف الجبل أي منتهاه ولـيس كـل حـد 
وجانب حرفًا حتى تكون له قابلية ربط الشيء بغيره كالحرف الهجـائي 

                                                    
)٤  وسلم) واله عليه اهللا (صلى للنبي قريبين المعدودين الصحابة من هؤالء بعض وكان )٣

 وفـي الفـريقين كتـب تنقل كما ويتمردون ويعترضون تصرفاته في يشككون كانوا لكنهم
 والرجوع الدين عن لالنقالب  مستعدين كانوا وهؤالء ليهجر) الرجل (إن قالوا حياته آخر
ُل َقْبِلـِه ِمـْن َخَلْت َقْد َرُسوٌل ِإلَّا ُمَحمٌَّد (َوَما تعالى اهللا عنهم أخبر كما جاهليتهم الى  الرُّسـُ

١ : عمران (آل َأْعَقاِبُكْم) َعَلى اْنَقَلْبُتمْ  ُقِتلَ  َأوْ  َماتَ  َأَفِإنْ   (عليه المؤمنين امير فرأى )٤٤
 خطبـه فـي كلـه ذلـك سـجل وقد أحجى به لحقت التي المظالم على الصبر ان السالم)

 المأثورة.

)٤ ٦/٣ البرهان: تفسير )٤ ٢/٣ الكافي: عن ١٠  .٢ ، ١ ح ٠٣



٤٩٤٩ 
 

الذي تنتهي اليه الكلمة وال معنى له في نفسه لكنه يربط بين ما  فانه الحد
له معنى، ومنه التحريـف أي الخـروج عـن المعنـى الوسـط المعتـدل 

متزلزلين غير ثابتين لم يتمكن الدين من  –المعروف الى حافته المشتبهة 
قلوبهم ونفوسهم، يسقطون فـي أول اختبـار وامتحـان فينقلبـون علـى 

  وجوههم.
فـي حيـاة  ةشخص اإلمام الحسين (عليه  السالم) هذه الظـاهروقد 

َنتهم، أٌق َعلـى (الّناَس َعِبيُد الدُّْنيا َوالدِّيُن َلِعـ): ×(المجتمع فقال  لسـِ
  ُنوَن). الدَّّياِء َقلََّيُحوُطوَنُه ما َدرَّت َمعاِئُشُهم، َفإذا ُمحُِّصوا ِبالَبال

ال تخـتص بالكـافرين أو  وهذه الظاهرة االجتماعية في حياة الناس  
المنافقين كما ربما يتصور، بل تشمل الذين يتظاهرون بالشكليات الدينية 
لكنهم في أخالقهم وتعامالتهم وسلوكهم وصـفاتهم النفسـية أبعـد مـا 
يكونون عن الدين، لقوله تعـالى (َوِمـَن النَّـاِس َمـن َيْعُبـُد اللَّـَه) فهـم 

لـون بحقيقتهـا، وال ُأريـد أن يمارسون الطقوس الدينيـة لكـنهم ال يعم
استغرق ببيان النماذج لوضوحها لدى الناس خصوصـًا مـن السياسـيين 
الذين يتسترون بالعناوين الدينية، لكـن همهـم االول واالخيـر دنيـاهم 
واهوائهم ومصالحهم وتراهم ُيداهنون ويتنازلون عـن المبـادئ الدينيـة 

ن يقلـد مرجعـًا دينيـًا الثابتة إذا أضرت بمصالحهم، ومن أمثلة هؤالء م
والمفروض أنه قلده بحجة شرعية، فاذا اصطدم هذا التقليد مع مصـلحة 
له أو وجد منفعة دنيوية أفضل عند غيره عدل اليه وال يسال عن الحجة 
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 الشرعية في ذلك.

هذا سلوك غريب ألن المفروض أن تكون العقيدة هي األصل وهـي 
ا وافقه بطالنها على أساسها فماالمسطرة الثابتة التي تقاس صحة االمور و

فهو باطل وإن جلـب  فهو حق واال -إن اقترن بالمصاعب والبالءاتو -
بعض المنافع الدنيوية، وليس العكس كما عليه هؤالء مـن االضـطراب 

ي والتشتت، فهذا خلل كبير في االيمان الذي يدعيه هؤالء وانحطـاط فـ
ًء خـذ علـى إيمانـه جـزافهم الدين ولوازمه، ألن المؤمن الحقيقي ال يأ

إنمـا دنيويا ألن دينه ليس سلعة قابلة للبيع والشراء وجلـب المنـافع، و
ن بالـدي يبتغي بإيمانه والتزامه رضى اهللا تبارك وتعالى، ويعتبـر التزامـه
 ويعجـز توفيقًا من اهللا تعالى ولطفًا منه تبارك وتعالى ونعمة ال تجـازى

اتـه حقًا ان نفس اسـتمراره وثبعن شكرها وبالدقة يرى الملتزم بالدين 
 على الدين وما يترشح عنه من اطمئنان وسعادة وسمو هو أفضل  جـزاء

 يعطيه اهللا تعالى له على التزامه بالدين.

واألغرب من ذلك في سلوك هذا الصنف من الناس أنه حينما يتخلى 
عن المبادئ الدينية والمنهج االلهي الذي ال يوجد أفضل منـه فمـا هـو 

الذي يلتزم به (َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّه َوَما ال َينَفُعُه َذِلـَك  البديل
ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد َيْدُعو َلَمن َضرُُّه َأْقَرُب ِمن نَّْفِعِه َلِبْئَس اْلَمْوَلى َوَلِبـْئَس 

) هذا هو الضالل المبين أن يتخذ من المخلوقات ١٣-١٢اْلَعِشيُر) (الحج/
تي ال تملك لنفسها ضرًا وال نفعًا سواء كانت أصنامًا حجريًة أو بشريًة ال
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أو أهواء نفسية أو مصالح أو أعراف وتقاليد يتخذ منها المولى والعشـير 
والقائد الذي يتبعه (َذِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد) الغارق في الضالل والبعيـد 

  عن العودة الى الطريق الصحيح.
جعفـي شواهد كثيرة لمثل هؤالء كعبيد اهللا بن الحر الويروي التاريخ 

) ×ولما طلب االمام الحسين () ×(الذي كان مواليا ألمير المؤمنين  
 منه النصرة وهو في طريقه الى الكوفة امتنع وأهـدى لـه سـيفه وفرسـه

ثم ندم على خذالنه وصـار قائـدًا فـي ) ×(فرفضهما اإلمام الحسين 
عه مجيش المختار الثقفي ثم انشق عنه والتحق بمصعب بن الزبير وقاتل 
  . المختاَر حتى انتصروا ثم تمرد عليه بجمع من الجيش وغادر الكوفة

فـي ) ×(ومثل شبث بن ربعي الذي كان في جيش أمير المؤمنين 
صفين ثم سقط في فتنة الخوارج، وبعدها كان ممن كاتب اإلمام الحسين 

نه المجيء الى الكوفة لكنه انخدع بمناصب الوالة والتحق طالبًا م) ×(
وكان قائدًا للمقاتلين المشاة ) ×(بجيش بن زياد لقتال اإلمام الحسين 

باسـمه فـي ) ×((الرّجالة) يوم عاشوراء وقد ذكره اإلمـام الحسـين 
احتجاجه على الجيش المعادي حين نادى: (يا شـبث بـن ربعـي، ويـا 

بن األشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبـوا  حجار بن أبجر، ويا قيس
 لي أن أينعت الثمار واخضّر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجنـدة)
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)٤ ٥ ( .  
) ×(ومما جرى من الحوارات يوم عاشوراء لما خطـب الحسـين 

ورواه أصـحابه قاطعـه  ’واحتج عليهم بالكثير مما قاله رسـول اهللا 
  ل. على حرف إن كان يدري ما تقوالشمر قائال عن نفسه: هو يعبد اهللا

فقال له حبيب بن مظاهر: واهللا اني أراك تعبد اهللا على سبعين حرفـًا 
٤(وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع اهللا على قلبك ٦ (.  

ولما كانت االمور تعرف بأضدادها، فمن ضد هـذا الوصـف وهـذه 
سان في حياة االن الصورة نتعرف على ما يجب أن تكون عليه قيمة الدين

ل فهو مستقر في قلبه ووجدانه، سعيد به ثابت عليه، يلجأ اليـه فـي كـ
ه بـيفّرق اموره، ويجعله قائدًا له في حياته يستهدي به ويزن به االمور، ف

د فـي  بين حقها وباطلها، وهذا الثبـات واالسـتقرار فـي العقيـدة تجسـّ
ن حينمـا وأهل بيته بحيث يفرحون ويستبشـرو) ×(أصحاب الحسين 

  بالقتل.) ×(ُيْعِلَمُهْم االمام الحسين 
  
  
  

                                                    
)٤  يـوم بالكوفـة - عليـه اهللا رحمـة - عقيل ابن مسلم خروج فصل: للمفيد: االرشاد )٥

  الثالثاء.
)٤ ٢ المقرم: للسيد الحسين مقتل )٦ ٧٩  
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٤٧٤   

 

 )٤ ٧ ( 

١١ 

إذا حصلت لإلنسان نعمة ما مادية كانت او معنوية فان هذا يوجـب 
٤(عليه أمورًا ٨   عديدة : )

هذه النعمة باللسان وبالفعل كسـجدة الشـكر او صـالة (منها) شكر 
  الشكر.

هللا ا(ومنها) استعمالها في طاعة المنعم ونيل رضاه وأداء مـا افتـرض 
 تعالى من حقوق فيها كالحقوق المالية او حق الزوج والزوجـة أو حـق

في ) ×(الوالدين او المعلم او القائد الصالح كما رسمها االمام السجاد 
  ق.رسالة الحقو

(ومنها) بذلها للناس وعدم التقصير في سد احتياجـاتهم منهـا، عـن 

                                                    
)٤  فـي المشـاركين الضـيوف مـع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة لحديث تقرير )٧

 زاروا وقـد المستنصـرية جامعـة في اآلداب كلية اقامته الذي السابع الدولي الطف مؤتمر
٢ االربعاء يوم المرجع سماحة ١صفر//٦ ٩/١ المصادف ٤٣٧ ٢/٢  عربية دول من وهم ٠١٥

  واجنبية. واسالمية

)٤  المرحلـة: (خطـاب النعيم) عن يومئٍذ (ولتسألن خطاب في أوسع بتفصيل شرحناها )٨
٧/١ ٨/٣ : المرحلة (خطاب كفرًا) اهللا نعمة بدلوا (الذين وخطاب )٠١ ٣٣.(  
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قال: (إن هللا عبادًا أختصهم بـالنعم يقّرهـا فـيهم مـا ) ’(رسول اهللا 
بذلوها للناس فإذا منعوها حّولها منهم الى غيرهم) وعن أميـر المـؤمنين 

قال:(من كثرت نعم اهللا عليه كثرت حوائج الناس اليه، فمن قـام ) ×(
فيها بما يجب فيها عّرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب  هللا

  عّرضها للزوال والفناء).
، اذ (ومنها) ما ذكرته اآلية الشريفة من وجوب التحديث بهذه النعمة

كما هو واضح )  ’(االمر فيها ال يختص بالمخاطب وهو رسول اهللا 
ديـة ر الماإذا تعلق باألمو في آيات القران الكريم، وقد يبدو األمر غريبًا

ال إذ من غير المألوف أن يتحدث االنسان في مجالسه بما عنده من امـو
أو بنين او عقارات او نفوذ اجتماعي ونحو ذلك، وكـذا الحـديث فـي 

نسان األمور المعنوية فقد يدخل في باب الرياء او العجب ان يتحدث اال
 دقة ونحو ذلـك، إذنعن الطاعات التي قام بها من صالة او صوم او ص

  كيف نفهم هذا االمر بالتحديث بالنعمة.
ب والجواب يتحقق من خالل فهم معنى (النعمة) او (التحديث) يناس 

  -االمر الوارد في اآلية، والتأمل فيهما يؤدي الى عدة وجوه :
ان التحديث بالنعمة ال يكـون بعنـوان كونهـا إنجـازًا شخصـيًا  -١

بما هي منسوبة الى اهللا تبـارك وتعـالى لبيـان لالستعالء والتفاخر وإنما 
فضله وكرمه وابتداءه بالنعم لتحبيبه تعالى الى الناس وتذكيرهم بما أنعم 
اهللا تعالى عليهم، لذلك أضافت اآلية النعمة الـى الـرب (ِبِنْعَمـِة َربِّـَك 
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  َفَحدِّْث).
ان التحديث بالنعمة ال يقتصر على الحديث اللساني وإنما يشتمل  -٢

التحديث العملي بإظهار تلك النعمة أمام اآلخرين روي عن رسـول اهللا 
قوله : (إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) وعن االمـام ) ’(

مّي ) ×(الصادق  قال : (إذا أنعم اهللا على عبده بنعمة فظهرت عليه سـُ
عليه حبيب اهللا محدثًا بنعمة اهللا، وإذا أنعم اهللا على عبد بنعمة فلم تظهر 

سّمي بغيض اهللا مكذبًا بنعمة اهللا) ويكون ثمرة هذا التحديث للتأسي في 
فعلها أو السعي بنفس المقدمات التي تؤدي الى تحصـيل تلـك الـنعم 

قولـه: (إذا عملـت خيـرًا ) ×(ونحو ذلك روي عن االمام الحسـين 
٤(فحّدث إخوانك ليقتدوا بك) ٩ (.  

لـتكلم بهـا وإطـالع حتمل في التحديث معاٍن آخر غير معنـى اي -٣
) (( اآلخرين عليها، قال السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره الشريف

  أمكن أن ُيراد بمادة (حّدث) أمران أخران :
  األول : الحدوث. 
  والثاني : التحديث بمعنى الجدة. 

فعلى االّول يعني: أوجد نعمة رّبك، أي :سـّبب إلـى وجودهـا فـي 
  حدود إمكانك، وهو أمر معنوي.

                                                    
)٤ ٣: الغيب مفاتيح  )٩ ١/٢ ٠ ١.  
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وإمـا  وعلى الثاني يعني: جّدد نعمة رّبك: إما بالتسبيب إلى تكرارها
و أبتذّكرها. وإما أن يكون الحديث بمعنى التذّكر يعني: حـّدث نفسـك 

واٌب ثحّدث رّبك، ولم يقل حّدث اآلخرين، وهو مجاٌز في التذّكر، وفيه 
  وتكامٌل، أو إنَّك إنَّما تفعل ذلك كّله بنعمة الرّب سبحانه.

عبيٍر آخر: تارًة يكون التركيز على النعمة وأخرى علـى التحـديث وبت
٥(بها، ويكون اآلخر تابعًا نحو: العيش برزق اهللا)) ٠ (.  

إن اآلية لم تذكر صاحب النعمة التي يجري التحديث بها فقد ال  -٤
يكون المقصود التحدث بنعمة اهللا على المتحدث نفسه بل على اآلخرين 

الطاعة او لتسليتهم عن أمر فقدوه والمتصـاص  لتذكيرهم ولتقريبهم الى
غضبهم وسخطهم على ما فاتهم فيذكرهم بالنعمة التي أستفادوها ونحـو 

(حّببني الى خلقي وحّبـب ): ×(ذلك، ورد أن اهللا تعالى قال لموسى 
خلقي الّي، قال: يا رب .. كيف أفعل ؟ قال : ذكـّرهم آالئـي ونعمـائي 

٥(ليحّبوني) ١ (.  
  ):.^االسالم ووالية اهل البيت (النعمة هي 

الوجوه السابقة كلها مقبولة ومفيدة اال ان الوجه االدق واالهم هو  -٥
أن نفهم من نعمة الرب مصداقًا يتناسب مع األمر بالتحديث بهـا، وهـذا 
موجود، ألن آيات عديدة وروايات كثيرة أفادت بأن هـذه النعمـة هـي 

                                                    
)٥ ٩ /٢ القرآن: عن الدفاع في المنان منة )٠ ٦. 

)٥ ٤ : األمالي )١ ٨ ٤.  
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َبْحُتم ِبِنْعَمِتـِه  )، ومنها^االسالم ووالية أهل البيت ( قوله تعالى (َفَأصـْ
) ونعمة اهللا التي ألفت بينهم ووحـّدت قلـوبهم ١٠٣ِإْخَوانًا) (آل عمران/

قال في ) ×(برسالة االسالم، عن االمام الحسين ) ’(هو رسول اهللا 
تفسير هذه اآلية (أمره أن يحدِّث بما أنعم اهللا عليه من ديّنه) ويكون هذا 

تضى المقابلة بين اآليات في سورة الضحى فـان هـذه المعنى ظاهرا بمق
) فالنعمة التي ٧اآلية قابلت قوله تعالى (َوَوَجَدَك َضاّلًا َفَهَدى) (الضحى/

  امر بالتحدث بها هي نعمة الهداية الى دين اهللا تبارك وتعالى.
وتمام هذه النعمة وكمال هذا الدين والية علـي ابـن ابـي طالـب  

َيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلـْيُكْم ِنْعَمِتـي) لقوله تعالى (اْل) ×(
في تفسير قوله تعالى (ُثـمَّ ) ×()، وورد عن االمام الصادق ٣(المائدة/

إلى أبي ) ×() قول االمام الصادق ٨َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم) (التكاثر/
ذي أنعم اهللا بنا علـى العبـاد وبنـا النعيم ال –أهل البيت  –حنيفة: (نحن 

ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألّف اهللا بين قلوبهم وجعلهـم إخوانـًا 
بعد أن كانوا أعداءًا وبنا هداهم اهللا الى االسالم وهـي النعمـة التـي ال 
تنقطع واهللا سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم اهللا به علـيهم وهـو النبـي 

٥(وعترته)) ’( ٢ يكون هذا المعنى هو المقصود ال غيره إذا لم  ، وقد)
نفهم اطالق النعم وعمومها من قوله تعالى (بِنْعَمِة َربَِّك) بأن يكون المراد 

                                                    
)٥ ٨/٣ المرحلة: خطاب في األحاديث هذه مصادر راجع )٢ ٧/١و ٣٣ ٠١.  
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التنويه بنعمة معينة فتكون هذه ال غيرها واكتفى باإلشارة اليهـا لعظمتهـا 
  واهميتها على سائر النعم.

َبَغ في تفسير قوله تعال) ×(وورد عن االمام الباقر   َلـْيُكْمَعى (َوَأسـْ
وما ) ’(هرة النبي ) قال: (النعمة الظا٢٠ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة) (لقمان/

يتنا نة والجاء به النبي من معرفة اهللا عز وجل وتوحيده، وأما النعمة الباط
  أهل البيت وعقد مودتنا).
بهذه اآلية المباركة وتحّدث بفضل اهل ) ’(وقد عمل رسول اهللا 

 الـيهم بيته ومقاماتهم الرفيعة وجعلهم صنو القرآن والزم االمة بـالرجوع
فظن بعض االصحاب انه منحاز الى قومه ويتحدث بدافع العاطفة نحـو 

ْن ُهَو َوى* ِإ) وهو المنّزه عن كل ذلك (َوَما َينِطُق َعِن اْلَه^اهل بيته (
اآليـة زامـًا بهـذا كـان الت) ’() فعمله ٣/٤ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى) (النجم

  الكريمة.
فالتحديث بهذه النعمة يكون بالتعرف عليها والتفقه فيها ثم نشرها بين 
الناس ودعوتهم اليها، وإذا أردنا أن نكون من الشاكرين على هذه النعمة 

) ومنـاقبهم ^فالبد أن نظهرها ونعّظمها ونّبين فضـائل أهـل البيـت (
حاسن كالمهم ونوصلها ومكارم أخالقهم وننشر مواعظهم وأحكامهم وم

الى البشرية جمعاء بكل صنوفها ولغاتهـا، وعلينـا أن نحيـي شـعائرهم 
) الى ذلك (احيوا أمرنا رحم اهللا من أحيا أمرنا) ^وأمرهم كما دعوا (

) ولم يدُع الناس اليهـا ^ومن قصَّر في إظهار نعمة والية أهل البيت (
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) ^أهـل البيـت ( وإقناعهم بها بأي وسيلة ممكنة، أو لم يحفظ حرمة
  في سلوكه وصفاته فهو ممن لم يؤِد حق هذه النعمة ولم يشكرها.

فأنه أعتبر من لم يحـدث ) ×(وكما تقّدم في قول االمام الصادق 
بنعمة اهللا ولم يظهرها مكذبًا بنعمة اهللا وبغيض اهللا، فليتفقه كل شيعة اهل 

) ^( ) في دينهم وليطلعوا بعمق ووعي على سيرة أئمـتهم^البيت (
ليستطيعوا إيصال هذه الرسالة العظيمة الى العالم كله بأمانة وإتقان (فإن 

٥(الناس لو علموا محاسن كالمنا ألتبعونا) ٣ (.  
ة مع ه اآليأقول: بناءًا على هذه المسؤولية الكبيرة التي حمّلتنا هذ    

ة ) والتمهيـد لدولـ^توفر أثمن فرصة اليوم لنشر تعاليم أهل البيـت (
  لهي بسبب:العدل اإل

) مـن احكـام ^عظمة ما أحتوت عليه كلمات أهـل البيـت ( -١
(فـإن النـاس لـو علمـوا ) ×(وإرشادات ومواعظ قال االمام الرضـا 

ا محاسن كالمنا ألتبعونا) وهذا ما تشهد بـه التجـارب التـي حـدثنا بهـ
االخوة المبلغون في شرق االرض وغربها وما لمسوه مـن إقبـال واسـع 

  ).^بيت (وسريع لمذهب أهل ال
 فشل األنظمة المادية التي صنعتها البشرية وعجزهـا عـن تـوفير -٢

 السعادة لإلنسان.

                                                    
)٥   الصدوق. للشيخ االخبار معاني )٣
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هل الصورة المشوهة لإلسالم التي طرحتها المدارس البعيدة عن أ -٣
) حيث كان نتاجهـا التكفيـر والقتـل واالرهـاب والتـدمير ^البيت (

 وتخريب الحضارة.  

مًا ) لذا كان لزا^يت (فتوجهت االنظار كلها الى مدرسة أهل الب   
 لعلميـةعلينا في الحوزات العلمية والنخب الفكرية والثقافية والمراكـز ا
ح وسيفت والبحثية أن تضع البرامج واآلليات للتحرك بهذه الرسالة العظيمة
وجهنـا تاهللا تعالى لهم العالم بأسره وال نتخوف من الحكومات فإننـا إذا 

ميـة ضية أمامه من خـالل مراكـز اعالبخطابنا الى الرأي العام وصنعنا ق
ات) وفكرية وبحثية صانعة للمواقف ومقنعة للرأي العام على شكل (لوبي

ا مؤثرة وفاعلة في مختلف دول العالم ، فـان الـرأي العـام سـيقتنع بهـ
ويضغط على أصحاب القرار ويجبره على االنصياع للرأي العـام الـذي 

 تخشاه الحكومات.

وأذكر كمثال مظلومية الشعب العراقي وإضطهاد صدام المقبـور لـه، 
فعندما تحركت المعارضة العراقية يومئٍذ وشرحت هذه المظلومية كّونت 
رأيًا عامًا متعاطفًا معها وارتقى بهم األمر حتى أقنعوا حكومـات الـدول 
الكبرى بضرورة إتخاذ إجراء وهذا ما حصل، كما ان القناعـة حصـلت 

من كبريات الصحف البريطانية واالمريكية فنشرت مقـالين عـن  الثنتين
زيارة االربعين هذا العام واشارت الى االرقام القياسية المتحققة فيها من 
حيث عدد المشاركين في المشي وعدد المتطـوعين للخدمـة المجانيـة 
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مليون وجبـة)  ٢٠٠وعدد وجبات الطعام المجانية المقّدمة (قدروها ب 
طعام في العالم في اكبر حشد بشـري، كمـا عتـب كاتبـا  واطول مائدة

المقالين على وسائل االعالم العالمية إلغفالها هذا الحدث مع انها تغطي 
  تجمعا لعشرات في هذه الدولة او تلك.

المي وهذا كله يثبت اننا قادرون على صناعة وتوجيه الرأي العام الع
  اذا توفرت االرادة والعزم والسعي.

نتخلى عن مشروعنا هذا بمجرد الوصول الـى السـلطة، فهـل فلماذا 
  .السلطة غايتنا أم إنها وسيلة إلحقاق الحق وإزالة الظلم والفساد

  
 
  
  
  
  
  
  

    



٥٠٨٩ 
 

   
٤٧٥   

  
 

)٥ ٤ ( 

تركيبـة المجتمـع وتمزقـه، وقـد كثيرة هي االمراض التي تنخر في 
تحول كثير منها الى ظواهر اجتماعية اي خرجت عـن كونهـا حـاالت 
شخصية يتصف بها بعض االفراد، ومما يزيد خطورتها عـدم االلتفـات 

  اليها وتشخيصها واستشعار خطرها ليحصل عمل جدي لمعالجتها.
ومن تلك االمراض انك تجد شخصين او اكثر كانـت بينهمـا مـودة 

لف لكونهما شريكين في العمل او يتواجدان في وظيفـة واحـدة او وتآ
شخص كان ينتمي لمؤسسة معينـة او كيـان مـا، وتصـل االمثلـة الـى 
الزوجين او فردين في اسرة واحدة ونحو ذلك فيطلع كل منهمـا علـى 
خصوصيات االخر واموره الشخصية، ثم يحصل بينهما خالف وتقـاطع 

ليه عالخر مما ال يجوز لآلخرين االطالع فيقوم كل منهما بفضح اسرار ا
  وهتك حرمته وإهانة كرامته واسقاط مكانته .

                                                    
)٥  اسـاتذة مـن كبيـر جمـع مـع ) ظلـه دام ( اليعقـوبي المرجع سماحة حديث من ) ٤

١صفر//٦ الخميس يوم سماحته زاروا محافظات عدة في الجامعات  الموافق ٤٣٧
١٩/١ ١/٢ ٠١٥  



٩٥٠٩ 
 

) هذا الداء وحذّروا منه وبيّنـوا مغَبـة ^وقد شّخص المعصومون (
الوقوع في هذه الرذيلة االخالقية وعاقبتها الوخيمة في الـدنيا واالخـرة، 

د الى الكفـر قوله( اقرب ما يكون العب) ×(روي عن ابي جعفر الباقر 
ان يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزالته ليعّنفه بها يوما 

٥( ما ) ٥ (.  
 منزًال قريبًا من الكفر للشخص الـذي)×(الحظ كيف ُينزل االمام 

ليـه يستغل انفتاح صديقه عليه ومكاشفته بأموره ويحتفظ بها ويسجلها ع
 لى امرعتزازه او اكراهه الى وقت اخر ليّشهر بها عليه للضغط عليه او اب

  ما ونحو ذلك من االمراض الخبيثة.
ولعل المراد بالكفر هنا الخروج من بعض مراتـب االيمـان ولـيس  

الخروج من االسالم وُيفهم هذا المعنى من حـديث ابـي بـردة االتـي، 
خيه اوظاهر الحديث ان هذه النتيجة تتحقق له بمجرد احصائه زالته على 

 هنه او في وثائقه بغّض النظر عـن اخراجهـا الـىوتسجيل عثراته في ذ
  المأل وعدمه، فانه خيانة للصداقة واالخوة.

واخبث من يمارس هذه الرذيلة هم طبقة السياسيين فان كـال مـنهم  
يحتفظ على اآلخرين  بملفات كثيرة ويهّدد بين حين وآخـر بكشـفها ال 

ادة الحـق الـى لكي يصلح الفساد او يقّدم المفسدين الى القضاء او إلع
                                                    

)٥ ٢/٣ : الكافي ) ٥ ١ : المحاسن ، ٥٤ ٧ : االنوار بحار ، المفيد مجاس ، ٠٤ ٥/٢  باب ١٧
٦٥   



٥١٠٩ 
 

اهله بل لكي يسكته عن فضحه او لينتزع منه موقفـا سياسـيًا او ليجبـره 
  على امضاء امر معين ونحو ذلك من المصالح الشيطانية .

) في هذا المجال ما ورد في كتاب ^ومن تحذيرات المعصومين (
ثم ) ’(ثواب االعمال بسنده عن ابي بردة قال : (صّلى بنا رسول اهللا 

مسرعًا حتى وضع يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته انصرف 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص االيمان الى قلبه، ال تتبعوا عـورات 

فانه مـن تتّبـع عـورات  -اي اخطاءهم وسيئاتهم وعيوبهم   –المؤمنين 
المؤمنين تتّبع اهللا عورته، ومن تتّبع اهللا عورته فضحه ولو في جوف بيته 

( )٥ ٦ (.  
قال (اذا رأيتم العبد متفقدًا لذنوب ) ×(وعن ابي عبد اهللا الصادق 

٥( الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا انه قد ُمِكر به ) ٧ (.  
اي ان الشيطان قد استدرجه وصّور لـه حسـن عملـه ليغمسـه فـي 

  الذنوب أكثر وان اهللا تعالى قد سلب توفيقه منه وتركه لشيطانه .
حالة المذمومة انما هـي فـي االمـور وينبغي االلتفات الى ان هذه ال

الشخصية اما رصد حاالت االعتداء على حقوق الناس وظلمهم والتجاوز 
على اموال الشعب ومقدساته ونحوها من المظالم العامة التي تصدر من 
كثير من المتصدين للسلطة فهذا غير مشمول بهذا النهـي بـل هـو مـن 

                                                    
)٥ ٢ : االعمال ثواب ) ٦ ٧ : االنوار بحار ،٨٨ ٥/٢ ١ح ١٤ ٠  

)٥ ٧ : االنوار بحار ) ٧ ٥/٢ ١٥  



٩٥١١ 
 

  منكر .مصاديق وظيفة االمر بالمعروف والنهي عن ال
فهذا هو الجزء االول من العالج بتحذير فاعل هذه الرذيلة من العاقبة 

) العالج بالتوجه الى ^السيئة في الدنيا واالخرة، واكمل المعصومون (
الطرف االخر وهو الضحية المشهَّر بها بان يكون االنسان حـذرًا وفطنـًا 

مـا ال  وان ال يكشف سّرُه لآلخرين وان ال يظهـر مـن خصوصـياته اال
قـال لـبعض ) ×(يخشى منها، في آمالي الصدوق عن االمام الصادق 

اصحابه ( ال تطلع صديقك من سّرك اال على ما لو اطّلع عليه عدّوك لم 
٥( يضّرك فان الصديق قد يكون عدوك يومًا ما) ٨ (.  

ووّجهوا بان تكون العالقة مع اآلخرين  متوازنة ومبنية على التجربـة 
وبعيدة عن العواطف االنفعالية والمبالغة في الوثـوق  واالختبار والمعرفة

) ^عن ابائه () ×(باآلخر في امال الطوسي بسنده عن االمام الرضا 
احبب حبيبك هونًا ما فعسى ان يكون ) : ×(قال ( قال امير المؤمنين 

بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونًا ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما 
( )٥ ٩ (.  

احدا واردت ان تطلعه على خصوصياتك وتكشـف لـه فاذا احببت 
عن اسرارك وتشركه في امورك فاحسب الحتمال انقالبه عليك يوما ما، 
واذا ابغضت شخصًا فال تقطع كل وسائل التواصل معه، لكي يبقى باب 

                                                    
)٥ ٧ : االنوار بحار ) ٨ ٤/١ ٧٧.  
)٥ ٧ : االنوار بحار ) ٩ ٤/١ ٧٧.  



٥١٢٩ 
 

  الرجوع مفتوحا.
اما من يسترسل في عالقتـه مـع اآلخـرين اي يطمـئن الـيهم تمـام 

م وينقاد وراء كلماتهم ووعودهم والثقة بهم تمام االطمئنان وينبسط اليه
الثقة، فال يلوّمن اال نفسه اذا وقع في المحذور ووقع في المهلكـة التـي 

قوله ) ×(نصبها له اآلخر، روى الصدوق في آماليه عن االمام الصادق 
٦(( ال تثّقن بأخيك كل الثقة فان صرعه االسترسال ال ُيستقال )  ٠ (.  

ط، فصرعة المسترسل وسقوطه ال يمكنه النجـاة والصرع تعني السقو
قتله ّلم  مسوانقاذ نفسه منها وال يرجى له االقالة من عثرته، ألنه هو الذي 

عـن  الى االخرين بتسليمهم زمام امره وافشاء سره، فال يستطيع الـدفاع
  نفسه .

بأخالء زمام الفرس وانطالق  –وهو طلب الرسل  –وُفسِّر االسترسال 
تـى لحرب او ميدان السباق، فاذا اطلق الفارس عنان خيله حالخيل في ا

يسـقط  اسرع واسرع فانه ال يتمكن من السيطرة عليه اال بان يكبوا به او
  والمهلكة واحدة .

وقد تكرر التحذير من االسترسال في كلمـات االئمـة المعصـومين 
، ( من أقـلَّ االسترسـال سـلم) وقـال )×()، قال امير المؤمنين ^(
قلة االسترسال الى الناس )(×(من اكثر االسترسال ندم) وقال )( ×(

                                                    
)٦ ٧ : االنوار بحار ) ٠ ٤/١ ٧٤.  



٩٥١٣ 
 

٦(احزم)  ١ (.  
لسـيئة اردنا بهذا الحديث الفات النظر الى هذه الظاهرة االجتماعيـة ا

 التي تهدم بنية المجتمع واالسرة حينما يقوم كل من الـزوجين بكشـف
 غلبـةاسرار كل منهما وخصوصياته والتشنيع عليه والتشهير به إلثبـات ال

  عليه .
واردنا ايضًا الفات نظر المتخصصين الى ان النصوص الشـرعية فـي 

ية القران والسنة تقّدم وصفات جاهزة ودقيقة للكثير من امـراض البشـر
ل االخالقية واالجتماعية وفي سائر المجاالت االخرى، وقراءتهـا بشـك
ت دقيق يّوفر على الحضارة االنسانية جهدا كبيـرا تبذلـه فـي الدراسـا

 ن كّنـاستقراءات واالستبيانات الميدانية والتحليالت االحصـائية، وإواال
  نستفيد فعًال من تلك الدراسات.

  
  
  

   

                                                    
)٦ ٧ : الحكم غرر ) ١ ٧ ،٧٧٤ ٦ ،٧٧٥ ٧٤٨ .  



٥١٤٩ 
 

   
٤٧٦   

 

)٦ ٢ ( 

من األوس كان مـن شـباب اإلسـالم  نصاريا حنظلة ابن أبي عامر
) ’(المخلصين المضّحين رغم ا ن اباه ابـا عـامر لّقبـه رسـول اهللا 

بالفاسق وكان يعرف بالراهب في الجاهلية ويحدثهم عن البعـث وديـن 
حسده كزعيم المنافقين عبد اهللا بن أبي ) ’الحنيفية فلما هاجر النبي(

أبو عامر الراهب فخرج الى سلول الذي اظهر اإلسالم واضمر النفاق، إما 
مكة ثم قدم مع قريش يوم ُاُحد محاربا، ولما فتحت مكة لحـق بهرقـل 
هاربا الى ارض الروم ومات هناك. ولما علم حنظلة وعبد اهللا ابن زعـيم 

تأذناه في قتلهما فنهاهما اس) ’المنافقين بمعاداة أبو يهما لرسول اهللا(
٦(عن ذلك ٣ (.  

بالمسلمين ) ’(منادي رسول اهللا  كان في ليلة عرسه حينما هتف
يدعوهم الى الخروج لمالقاة مشركي قريش في ُاُحد فكره ان يتأخر عن 
الخروج حتى يغتسل ، وبتعبير كتاب االستيعاب (( ثم هجم عليـه مـن 

                                                    
)٦  بحثـه طلبـة من كبير جمع على ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة ألقاها كلمة من ) ٢

١ األحد يوم الخارج ١ /١ع /٦ ٢ الموافق ٤٣٧ ٨/١ ٢/٢  النبوي المولد ذكرى بمناسبة ٠١٥
  االرهاب. عصابات من الرمادي مدينة وتحرير الشريف

١/٣ -: االصابة )١( ١  الترجمة رقم ، ٦١ ٨٦٣.  



٩٥١٥ 
 

الخروج في النفير ما أنساه الغسـل أو اعجلـه عنـه )) ، فأخـذ حنظلـه 
الصـفوف وقاتـل  بُاُحد وهو يسـوي) ’(سالحه ولحق رسول اهللا  

أنـه رأى المالئكـة ) ’(حتى أستشهد في المعركة وأخبر رسول اهللا 
لتغّسله  –يعني حنظله  –إن صاحبكم ) ( ’(تغسّله ، فقال رسول اهللا 
 -ما شأنه ؟  ) فُسئلت صاحبته عنه ، فقالت : -المالئكة ، فاسألوا أهله :

٦(خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة )  ٤ ( .  
شـجرة الملعونـة أبـي مسلمين من  رأس الفتنة والكاد أن يخّلص ال

نهـج البالغـة البـن ابـي االصابة وسيرة ابن هشام وشـرح  يسفيان، فف
: أنه لما انكشف المشركون أعترض حنظله ألبي سـفيان هاالحديد وغير

فضرب فرسه ووقع أبو سفيان الى االرض وهو يصيح : يا معشر قـريش 
ان يذبحـه بالسـيف ، فاسـمع  أنا ابو سفيان ابن حرب وحنظلـه يريـد

الصوت رجاًال ال يلتفتون اليه من الهزيمة حتى عاينه االسود بن شعوب 
ذه، ومشى حنظله اليـه بـالرمح فضـربه ف، فحمل على حنظله بالرمح فأن

ثانية فقتله وهرب ابو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قريش فنـزل 
٦(عن صدر فرسه وردف ابا سفيان وراءه  ٥ أه ابو سفيان قتيال قال ولما ر )

( حنظله بحنظله ) يذكر ابنه الذي قتل في بدر مشركا ، وأنشأ ابياتا في 

                                                    
)٦ ٣/٢ : هشام ابن سيرة )٤ ١ – الجيل دار طبعة ٥ ٩٧٥ . 

)٦ ٣/٣ : البالغة نهج شرح ) ٥ ١ : الرسالة صدر في االسالم شهداء كتاب بواسطة ٧٨ ٤٠. 



٥١٦٩ 
 

٦(ذلك وّرد عليها حسان بن ثابت  ٦ (.  
نطفة ولده عبـد  -حدليلة الخروج الى ُأ– وقد تكونت في تلك الليلة

انتدبه أهل المدينة مع جماعه بعد واقعـة كـربالء  الذياهللا بن حنظله، و
هم فمر يزيد وسلوكه ليحـّددوا مـوقأالى الشام ويستطلع حقيقة  للذهاب

منه ولما ذهب وعاد جمع اهل المدينة وقال (( انا قدمنا من عند رجـل 
ليس له دين يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القيان ويلعب 

٦( يان وإّنا نشهدكم أّنا قد خلعناه))بالكالب ويسامر الفت ٧ ( .  
قال ( واهللا ما خرجنا على يزيـد ، حتـى خفنـا أن وفي مصدر آخر 

نرمى بالحجارة من السماء ، أّنه رجـل يـنكح اّمهـات األوالد والبنـات 
. واسـتمر وجماعتـه القليلـة )٦٨(واالخوات ويشرب الخمر ويدع الصالة )

  في قتال جيش الشام حتى قتل.
 بايعواوفخّلع أهل المدينة يزيد وثاروا عليه وأخرجوا عّمال بني أميه 
 لمدينةعبد اهللا قائدا لهم وبايعهم على الموت ولما جاء جيش يزيد الى ا

  قاتلهم قتاال شديدا حتى قتل .
 لـىاستحضرت هذه الصورة المشرقة لشباب االسالم وأنـا اسـتمع إ

                                                    
)٦ ٣/٢ : هشام ابن سيرة )٦ ٥. 

)٦ ٦ سنة حوادث ٧/٤ : الطبري تاريخ ) ٧   . هـ ٢
)٦ ٣ / ٣ : (الكامل )٨ ١الخلفاء: (تاريخ و ) ١٠ ٦٥ 



٩٥١٧ 
 

٦(مدينة الشوملي مناإلخوة  ٩ عن ثالثـة مـن  ونفي محافظة بابل يتحدث )
) كـانوا  ^م وأهـل البيـت (الجنود الذين ترّبوا في مدرسـة االسـال

يقاتلون االرهاب الوحشي في محافظة االنبـار وحـان موعـد إجـازتهم 
االعتيادية والذهاب الى عوائلهم وبينما هم يحزمون حقائبهم علمـوا ان 
مواجهة مسلحة وقعت مع العدو في قاطع عملياتهم فأعادوا لـبس بدلـة 

  شهدوا ثالثتهم . القتال وحملوا اسلحتهم واقتحموا المعركة حتى است
الخطبـاء والكّتـاب به نصح هذا الربط بين صور الماضي والحاضر أ

طهـا والمتحدثين حينما ينقلون حوادث التأريخ المشرق أن ال يغفلوا رب
ل االعمابمآثر الجيل الحاضر ليكون التأريخ حيا محركا للمواقف النبيلة و

ة إلثار حكاياتالصالحة ، ال ينظرون الى التأريخ كأنه مجموعة قصص و
  .للتسلية وتمضية الوقت العاطفة أو

تـال يجب أن نلتفت الى أن البطولة ال تقتصر على سـاحات القهنا و
 ،كبـرمر أشد في ميدان الجهـاد األ، بل األفهذا هو ميدان الجهاد االصغر

 ل على هذا المعنى للقوة والشجاعة) تد^والروايات عن أهل البيت (
 قوله: (أقوى الناس أعظمهم سـلطانًا) ×(فقد روي عن أمير المؤمنين 

 (ال قويَّ أقوى ممن قوي على نفسه فملكهـا،): ×(على نفسه) وقوله 
  ال عاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها).

                                                    
)٦ ٢ يوم منهم كبير وفد زيارة خالل )٩ ١ صفر/ /٩ ١ الموافق ،٤٣٧ ١ /٢ ٢ /٢ ٠١٥. 
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٧((أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم)): ×(وقوله  ٠ (.  
 مابنـاء االسـال ومن أمثلة البطولة في ميدان الجهاد األكبر شاب مـن

ب ، يأتيه المقاول المنفذ ويطلندس مشرف على تنفيذ بعض المشاريعمه
يرفض ف واستالمه لتصرف له السلفة المالية منه التوقيع على قبول العمل

د فـي المهندس النه لم يكن مطابقا للمواصفات الفنية المشترطة في العق
ات ل راتبـه لسـنوزمان الفساد المرعب الذي نعيشه ، فيغريه بمال يعـاد

ا ويقول له انت شاب وتريد أن تبني مستقبلك وتتخذ بيتـا وسـيارة وأنـ
أوفرها لك فيرفض الشاب المهندس ، فينتقـل الـى التهديـد بتسـقيطه 

ختطـاف أجتماعيا باالفتراء والتهم الباطله والطعن في شرفه ثم يهدده با
ه واجب يه عليهعلى االلتزام بما يمل مصّر اخواته او اخوته وذويه والشاب

 الشرعي والوطني فيهدده بالقتل ويرسل له ظرفـا فيـه أطالقـات ناريـة
ه إلرعابه فيصمد الشاب وينهزم ذلك الفاسد الذي يعجز عن مواجهة هذ

المواقف ألمبدأيه ويحّل مشكلته بـأن يـذهب الـى المسـؤول االعلـى 
 نالمتخم بالسحت فيستجيب لالغراءات ويمّرر ما يريد المقـاول بعـد أ

  يعزل المهندس النزيه المخلص. 
وهكذا تتجلى البطولـة فـي السـاحات األخـرى كـالعلم واالبـداع 
واالنجاز واالبتكار أو ميدان الدعوة الى اهللا تعالى وتبليغ الرسـالة ونشـر 

                                                    
)٧ ٣ الحكم: غرر )٠ ٣ ،٢٥٧ ١ ،١٨٨ ٠٩١٧. 
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) في دول العالم كافه فتراهم يمارسون جهادا  ^مذهب اهل البيت ( 
ون اللوان االذى والضيق حقيقيا بالمال والنفس والوقت والجهد ويتعرض

اِبُروا  ِبُروا َوصـَ ومع ذلك فهم كما أمر اهللا تعالى (َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصـْ
  ) .٢٠٠َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن) (آل عمران  

لكمال والتأسي واالنطالق نحو ا ظفعلينا أن نجعل الماضي مادة لالتعا
 ارشيف للتذكار فيفقد روحه ومحركّيتـه وعلينـا ان نربطـهوليس مجرد 

بالحاضر ونبرز الصور المعاصرة لتكون حافزا لآلخـرين علـى التأسـي 
  توفيق اهللا تعالى .ب
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شّدد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي دام ظلـه علـى 
 ضرورة البدء بمعالجات فورية ناجعة للمشاكل التي يعـاني منهـا البلـد

باسـتثمار الوضـع السياسـي ، وذلـك واإلسراع بإقرار القوانين المعطلـة
٧(الجديد ١ وانتخاب رئاسة مجلس النواب للسير باتجاه الحل في أسـرع  )

  وقٍت ممكن من دون انتظار حسم موضوع بقية الرئاسات .
٧(وقال سماحته لدى استقباله ٢ لممثل االمين العـام لألمـم المتحـدة  )

  السيد ميالدينوف بمكتبه في النجف األشرف :
طروح ينبغـي ان يكـون مسـاوقًا الـى القيـام ان الحل السياسي الم

                                                    
)٧ ٣ يوم العامة البرلمانية االنتخابات جرت )١ ٢ /٤ /٠  منصب على الصراع واستمر ٠١٤

 عـددًا األكثر قائمته باعتبار المالكي نوري واليته المنتهية الوزراء رئيس بين الوزراء رئيس
١ يوم الموصل داعش بدخول حصل ما وحصل خصومه وبين  الذي البيان وبعد ٦ /٠

 صـعبة تنـازالت وتقـديم سياسـي اتفـاق الـى الوصول بضرورة المرجع سماحة أصدره
 رؤوس إبعـاد تقـرر النافـذة المرجعيـات بعض وتدخل بذلك المطالبة األصوات وتعالي
 علـى باالتفـاق السياسـي الوضع حلحلة وبدأت النجيفي) اسامة المالكي، (نوري الصراع

  األجواء. هذه في المذكور اللقاء ويأتي األخرى، الرئاسات ثم البرلمان رئاسة هيئة
)٧ ٢ السبت اللقاء تاريخ )٢ ١- رمضان-١ ١ الموافق ٤٣٥ ٢- ٧- ٩ ٠١٤.  
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بإجراءات مطمئنة لألطراف المعتدلة من ابناء المحافظـات التـي تشـهد 
عمليات عسكرية ويرزح بعضها تحت سيطرة التنظيمات االرهابيـة مـن 
داعش وغيرها، وذلك بالنظر بجدية الى مطالبهم المعقولـة والمشـروعة 

خلق بيئة مضادة لهـذه وافز وتقديم حواالسراع بحل مشاكلهم من اجل 
التنظيمات وعزلها عن حواضنها مما يسهل القضاء عليها او طردها مـن 

  العراق .
وأكد سماحته على الحاجة الى وجـود جهـة تحظـى بثقـة جميـع 
االطراف تقرب وجهات النظـر وتقلـل مـن حالـة االنقسـام والتشـرذم 

ي يعاني منها البلد والتقاطع في ظل ازمة الثقة بين االطراف السياسية والت
،من خالل ادامة الحوارات واللقـاءات السياسـية وتفعيـل دور مجلـس 
النواب الجديد وهو ما تقوم به بعثة االمـم المتحـدة بشـخص رئيسـها 
ميالدينوف، الفتًا الى الدور المحـوري واالساسـي والمـؤثر للمرجعيـة 

  .)٧٣(الدينية
التي يعاني منهـا وابدى سماحته قلقه من األوضاع والظروف الصعبة 

                                                    
)٧  الموصـل سـقوط أحداث بعد بيانات عدة ظله دام اليعقوبي المرجع لسماحة صدر ) ٣

١ في ٠/٦/٢  : تلتها التي والتداعيات ٠١٤
   األمنية. للمعالجة الموصل سقوط نافعة ضاّرة رب -
   السياسية. للمعالجة العادلة والتنازالت الحوار عن بديل ال -
     االخالقية. للمعالجة بواحدة أعظكم إنما قل -
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المهجرون والنازحون وأكد على ضـرورة التكـاتف الجهـود الرسـمية 
  وغيرها لرعايتهم وإيجاد حلول سريعة لمعاناتهم.

 ورفض سماحته ما تقوم به الجماعات المسلحة التي تّدعي االسـالم
قسـٍر مصادرة للحريات الشخصية وفرض قوانين متخلفـة وشـاذة ومن 

 وإكراه لألقليات وتهديـدهم للمسـيحيين باعتنـاق االسـالم أو مغـادرة
وهذه جريمة كبـرى ومخالفـة للشـريعة ومصادرة ممتلكاتهم  أراضيهم 

ي ِف(َلا ِإْكَراَه  إذ يقول القران الكريموائمة االسالم ) ’(ولسيرة النبي 
  .٢٥٦الدِّيِن) البقرة :

 

 رًايــاليعقوبي اهتمامـا كب جع الديني الشيخ محمدابدى سماحة المر
 ي خّلفها المرجع الشهيد السيدـتصنيف ونشر االثار المباركة التو بجمع 

قفـزة محمد باقر الصدر (رضوان اهللا تعالى عليه) ألنها ثـروة إنسـانية و
ر  حضارية ال تختص بأهل ديانة او قومية او دولة  معينة، وهذا مـا يفسـّ

دخل الروسية مؤخرًا على اقامة نصب للسيد الشهيد في م إقدام الحكومة
 .احدى جامعاتها الشهيرة في موسكو

الشـهيد السيد فضيلة السيد جعفر نجل  وقال سماحته لدى استقباله 
٧(بمكتبـه فـي النجـفاالول (قدس سره) الصدر  ٤ االشـرف: ان هـذه  )

                                                    
)٧ ١- شوال- ٧ االثنين يوم )٤ ٢- ٨- ٤ المصادف ٤٣٥ ٠١٤   
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والكّتـاب المسؤولية تحتاج الى تعبئة جهود عدد من العلماء والمفكرين 
في عمل مؤسساتي ممنهج إلنجاح هذا المشروع واالنطالق  موانضمامه

تحليل االفكـار وشـرحها وبيانهـا وترجمـة هـذه لنحو مراحله الالحقة 
 .الموسوعة الى مختلف اللغات والسعي إليصالها الى البلدان كافة

وفي جانب من لقاء سماحته مع الضيف الكريم تناوال بشكل مفّصل 
 ياسي واالنساني المتدهور في مدن العراق وتشخيص اسـبابهالوضع الس

والمسؤولين عنه وكيفية الخروج مـن هـذا المـأزق الخطيـر والكارثـة 
و الكبرى التي عّمت كل اطياف الشعب العراقي وامّتد شرها الى مـا هـ

 . اوسع من ذلك

رسة ية التي ينبغي ألبناء مدلكما شمل الحديث مناقشة الخطوات العم
متوقع ن الصدرين (قدس اهللا روحيهما) اتخاذها للقيام بدورهم الالشهيدي

، وحّث سماحة المرجـع في االصالح السياسي واالجتماعي واالخالقي
ضيفه الكريم على االستفادة من رمزيته لدى حـزب الـدعوة االسـالمي 

  ودفعهم لتقديم حل للمأزق السياسي الذي تسبب في تداعيات مؤلمة.

 

قام الداعية المشهور فضيلة الدكتور محمد التيجاني السماوي بزيارة 
سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه، وتناول الحديث المخاطر 

                                                    
)٧ ١ محرم ١ األحد اللقاء تاريخ )٥ ٢ الموافق ٤٣٦ ١ /٦ ٢ /٠ ٠١٤. 
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التي يشكُلها االنحراف العقائـدي والسـلوكي الـذي تتّبنـاه الجماعـات 
ة تكوين وانتشار االرهابية المدّعية لإلسالم زورًا وبهتانًا، وحّمل مسؤولي

هذه الجماعات الضالة ورفدها بالجهلة والمتحجرين والمضِلِلين بعـض 
االنظمة الحاكمة التي تتخذ من المال وسيلة لدعم هذه الجماعـات مـن 
اجل تصفية حساباتها مع بعض االنظمة االخرى بالقتل والتخريـب مـن 

  لحرمات اهللا تعالى ومصالح االمة. دون مراعاة

 

استقبل سماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) الكاتـب واالعالمـي 
سـين المسيحي المعروف انطوان بارا مؤلف الكتب القّيمة عن االمام الح

، وقد تشاطر سماحته مع الضـيف الكـريم )÷(والسيدة زينب ) ×(
 ادئهـافقـدانها لمباالسف وااللم للحال المزرية الذي ترّدت اليه االمـة و

حتى آل امرها الى التشتت والتمـزق والتقاتـل بسـبب تّخلـي الحكـام 
والحكماء عن اداء مسـؤولياتهم المنوطـة بهـم، وانقطـاع صـلة االمـة 

  بعظمائها .


 

                                                    
)٧ ٢ األربعاء اللقاء تاريخ )٦ ١ ذح ٧ ٢ الموافق ٤٣٥ ١/٢ /٢ ٠١٤.  
)٧ ٢ الثالثاء اللقاء تاريخ )٧ ١- ذح- ٦ ٢ الموافق ٤٣٥ ١- ١ ٢- ٠ ٠١٤.  



٩٥٢٧ 
 

فـي مجلـس قـراءة  (دام ظلـه)إثَر مشاركة سماحة الشيخ اليعقوبي
هيد الفاتحة الذي ُاقيم على روح العالمة السيد حسن نجل المرحوم الشـ

 السيد عزالدين آل بحر العلوم، قام جمع مـن اعـالم االسـرة يتقـدمهم
مرجع عميدها العالمة الدكتور السيد محمد بحر العلوم بزيارة سماحة ال

ائـب وولده الن في مكتبه، وقد رافق السيد بحر العلوم اخوه السيد مهدي
حـر بالدكتور ابراهيم وزير النفط االسبق والسيد كاظم السيد عزالـدين 

سيد العلوم وولدي الشهيد السيد احمد السيد جعفر بحر العلوم ونجل ال
  غياث الدين بحر العلوم واخرين .

رة في وقد استعاد السيد بحر العلوم ذكريات الحركة االسالمية المزده
ي حيث كانت مجلة االيمـان النجفيـة التـي كـان ستينيات القرن الماض

المنبر  -والد سماحة المرجع –يصدرها المرحوم الشيخ موسى اليعقوبي 
علـوم الواعي لتلك الحركة بقيادة المرجعية الرشيدة وكتب السيد بحر ال

ريم عددًا من كلماتها االفتتاحية واستذكر سماحة الشيخ مع الضيف الكـ
  السـيدتربط االسرتين عبر عدة اجيال، ولم ُيخِفالعالقة التاريخية التي 

د السياسـيون بعـبحر العلوم ألمه وامتعاضه من االخطاء التـي يرتكبهـا 
 والتي لم تحقق ُحُلم المجاهـدين والمضـحين الـذي ٢٠٠٣التغيير عام 

  عملوا من اجل جلب الخير والصالح للبالد وليس الدم والخراب .
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 عـن) ظلـه دام( اليعقـوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة عّبر
 كـةالممل الـى معصوم فؤاد السيد الجمهورية رئيس فخامة بزيارة تفاؤله
 ولـو- العالقـة المشـاكل بحـل مسـاهمتها فـي وأمله السعودية العربية

  .واألولوية األهمية بحسب  -تدريجيا
١(اسـتقباله لدى سماحته وقال  الـى توجهـه قبـل الـرئيس فخامـة )
 بعـد البلـدين بـين العالقات سادت التي اإليجابية األجواء إن: الرياض
 الحـل مسـافة تقريب على تساعد العراق في األخيرة السياسية التغيرات
 القـوى مـن اجمـاٍع الـى مستندًا يذهب الرئيس فخامة  وإن  خصوصًا
 ينطلـق حيـث األشرف النجف في الدينية المرجعية من وتأييٍد السياسية

 القناعـة حصـول مـع الرسالة، هذه إليصال السعودية المملكة الى منها
 الجميـع يهـدد والتكفير اإلرهاب خطر بأن البلدين قيادة لدى المشتركة

 قوميـة أو وُاخـرى طائفـٍة أو وآخـر دين بين يفّرق وال سواء، حٍد على
  .وُاخرى

 فـي وقـع الـذي المـؤلم الحـادث ذلك على شاهدًا سماحته وذكر
 االسـبوع فـي لإلحسـاء التابعـة) الـدالوة( قرية في المصطفى حسينية
 ذكـرى فـي المعـّزين مـن حشدًا االرهابيين بعض هاجم حين الماضي

 وأثنـى مـنهم، عدٍد وإصابة استشهاد الى ادى مما) ×( الحسين اإلمام

                                                    
١ الثالثاء اللقاء تاريخ )١( ١الحرام/ محرم/٧ ١ الموافق هـ٤٣٦ ١/١ ١/٢   م.٠١٤
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 معالجة وتركوا الصبر التزموا حيث المفجوعين وُنبل حكمة على سماحته
 يقف ومن القتلة مالحقة الى سارعت التي الحكومية القوات الى الموقف
 كـان فما األمن، رجال من باثنين التضحية الى المداهمة وأدت وراءهم،

 مقّدمـة فـي صـورتيهما تضع أْن إال التشييع في المشاركة الجماهير من
 الشـعب وتالحم الموقف وحدة عن للتعبير الشهداء جثامين مع التشييع

  .العصر وخوارج التكفير ثقافة ضد
 الداخلية الجبهة تماسك أهمية على حديثه في المرجع سماحة وأّكد

 ياالقضا هذه إزاء المواقف وتوحيد السياسية الكتل بين الخالفات وحل
 كـل فـي الحيـاة تخريـب ويريد الجميع يستهدف العدو مادام الخطيرة
  .جوانبها

 نهوأ أولوياته رأس على المشروع هذا يكون بأْن الرئيس فخامة ووعد
 مالسـل لتحقيق مسؤوليتهم ليتحملوا السياسية القيادات كل لجمع يسعى
  .حقيقية مصالحة وتحقيق األهلي
 عظـمأ السياسية للقيادات َوّفر تعالى اهللا ان المرجع سماحة ذكر كما
 لنـاسا ماليين على بالنفِع يعود يحققونه انجاز  أي ألن لطاعته، الفرص
 بالثوا سعة يعني وهذا المنطقة شعوب لكل وإنما فقط العراق في وليس
  .عليه يحصلون الذي
  
  



٥٣٠٩ 
 

 

في  دعت السلطات في مملكة البحرين الشقيقة الى انتخابات برلمانية
دول تشرين الثاني الحالي ، وهي فّعالية تعتبر فـي الـالعشرين من شهر 

لى االمتحضرة التي تسعى الى تحقيق العدالة االجتماعية خطوة للوصول 
ت هذا الغرض االنساني النبيل وتحقيق التوازن بـين الحقـوق والواجبـا

  وتحكيم إرادة الشعب في ادارة شؤونه .
التي تحصـل  إال ان المعطيات الموجودة على االرض والممارسات

ا هـذه اآلن قبل اجراء هذه الفعالية ال تدّل على ان المقصود من اجرائهـ
اسـية االهداف النبيلة، لذلك نحن نتفهم اجماع القيـادات الدينيـة والسي
عـدم والرشيدة ألغلبية الشعب البحريني الشقيق على مقاطعة االنتخابات 

لـى المطالـب المشاركة فيها لقطع الطريق امـام محـاوالت االلتفـاف ع
  المشروعة للشعب ومصادرة تضحياته الشريفة.

ن مـونحن ـ المرجعية الدينية في النجف االشرف ـ إذ ندعو أبنائنـا 
لسـلطة االشعب البحريني الى التمسك بالقيادة الصالحة واّتباعها، نطالب 

طالب مالبحرينية باتخاذ الخطوات الجّدية ذات المصداقية واالصغاء الى 
ء كل ذي حق حقه، ليحسَّ جميع افراد الشعب بكـرامتهم الشعب واعطا

ي فـومواطنتهم ليكون الجميع مبادرين الى تحمل مسؤولياتهم ومتفانين 
  أداء واجباتهم .

ان البلد ـ أي بلد ـ ال يستقر،  والملك ال يدوم اال بالعدل والمساواة 
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في حقوق المواطنـة وواجباتهـا، وان المكـابرة والقفـز علـى الحقـائق 
والهروب الى األمام ال يحّل أي مشكلة ، وقد اثبتت التجارب ذلك وان 

  كانت القضية ال تحتاج الى إثبات.
اب ا الجـوفاهللا اهللا في أداء هذه األمانة التي تحّملتموهـا، وأعـدِّو   

  ).٢٤لقوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون) (الصافات /
  محمد اليعقوبي ـ النجف االشرف

 م ١١/٢٠١٤/ ٧هـ الموافق ١٤٣٦محرم الحرام//١٣


 

 قام وفد من مكتب سماحة المرجع  الشيخ اليعقوبي  (دام ظله) فـي
ر ب المسـيحي الكبيـاتبيروت بتقديم تعازي سماحته بوفاة المفكر والك
ازي في كنيسة القـديس جورج جرداق الى اسرته في محل استقبال التع

في االشرفية شـرق بيـروت، وقـد تلّقـت نيقوالس للروم االرثودوكس 
ترحيب زوجة الراحل وولده وصهره وبقية اقربائه ومحبيه هذه الزيارة بال

  والشكر.
علـى  ١/١٢/٢٠١٤واثنى سماحة المرجع في بحثـه الشـريف يـوم 

صا كتابه (االمـام الجهود العلمية الرائعة التي قّدمها الفقيد الراحل خصو
علي بن ابي طالب صوت العدالة االنسانية) وكتبـه االخـرى فـي اميـر 
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ونهج البالغة، ونقل مقاطع من كالمه في مناسبة اقتضاها ) ×(المؤمنين 
  الدرس. 

مقدمـة إلحـدى طبعـات  ٢٠٠٤يذكر ان سماحة المرجع كتب عام 
ة منشور والكلمةالكتاب المذكور باللغة االنكليزية بناء على طلب الناشر، 

  ).٢٦٤ص  /٣في كتاب خطاب المرحلة (ج 
 ١٤٣٦محرم الحـرام/ /١١هذا وقد توفي الكاتب الشهير يوم االربعاء 

  ) عاما وُشـيِّع وُدِفَن يوم الجمعة.٨٣عن ( ٥/١١/٢٠١٤الموافق 

 

سـة سـماحة الشـيخ محمـد علـي حّيا المرجع الديني في قم المقد
ي فـالگرامي (دام ظله) الشعب العراقي على نهضته الوالئيـة المباركـة 

 الزيارة األربعينية وأوصل تحيته وشكره مـن خـالل رسـالة بعثهـا إلـى
صال سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي (دام ظله) ونحن ننشرها إلي

  ابه الى جميع المؤمنين العراقيين.شكره وإعج
  الرسالة: نص

  بسمه تعالى

                                                    
 الـى الشـكر رسـالة توجيـه الى يلتفت من أول الگرامي الشيخ المرجع سماحة كان )١(

١ التالي العام وفي العام، هذا في العراقيين  الدين مراجع من المبادرة هذه أتسعت ٤٣٧
   االسالمية. ايران جمهورية في الحكوميين والمسؤولين
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  )الى سماحة جاللة آيت اهللا الشيخ محمد يعقوبي (دامت بركاته
الـى بعد السالم والتحّيات الوافرة، ُاحبُّ ان اقدم الـى سـماحتكم و

الشعب الشقيق  العراقـي بواسـطتكم الثنـاء والشـكر االكيـد بمناسـبة 
لحسـين اهللا اإيضافهم زوار المشاهد المشرفة هناك وسيَّما زوار ابي عبد 

عراقي جميعًا وباألخص الزوار االيرانّيين نعلم إن الشعب ال) ×الشهيد(
تحملوا مشاكل كثيرة وزحماٍت طاغية فـي هـذا المضـمار فـي تهيئـة 

 لحقيقةالمسكن والغذاء وسائر ما يحتاج الزوار. ال نستطيع ان نشكرهم با
 ونحن عاجزون من ذلك ونستدعي منهم قبول عجزنا عـن الشـكر فـي

اقي ذلك وفي الختام ندعوا لسالمتكم وتوفيقاتكم وتوفيقات الشعب العر
  وحكومتهم فيما يتمّنونه.

   والسالم عليكم ورحمة اهللا.
 ١٤٢٦ربيع االول/  /١٥رامي گمحمد علي ال


 

يعقوبي (مد ظله) عـن اعرب المرجع الديني سماحة الشيخ محمد ال
م امله في ان يكون طلبة العلوم الدينية االجانب في العـراق رسـل سـال

  وقنوات تواصل حضارية مع بلدانهم وبمختلف المجاالت.
جاء ذلك لدى استقباله السيد (سـفزين نـوردين) سـفير جمهوريـة 
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 /١  الخمـيساندونيسيا في العراق بمكتبه في النجف االشرف في يـوم 
  .٢٢/١/٢٠١٥الموافق  ٢/١٤٣٦ربيع

قاء لوفي بداية حديثه عّبر الضيف  عن شكره  وامتنانه إلتاحة فرصة 
رف سماحة المرجع  والذي لطالما كان يقرأ ويتابع محاضراته قبل التشـ
منها وبلقائه ثم قدم موجزًا عن جملة من نشاطات سفارة بلده في العراق 

قاءات لسني ألندونيسيا وتنظيم تنظيمه لزيارة رئيسي الوقفين الشيعي وال
  مع نخبة من العلماء فيها.

ء من جانبه بارك سماحته الجهود الرامية الى توحيـد الكلمـة واعـال
  كلمة التوحيد وايصالها الى مختلف البلدان،

ة وأشاد( مد ظله) بالعالقات العريقة التي تـربط الشـعوب االسـالمي
أت ت السنين والتـي ابتـدبالشعب االندونيسي المسلم والممتدة الى مئا

بالقوافل التجارية التي كانت تصـل الـى اندونيسـيا وبمـن هـاجر مـن 
ات المسلمين الى تلك البالد طلبًا لألمان من اضطهاد ومالحقـة السـلط

يام احته االظالمة المتعاقبة على حكم البالد االسالمية آنئٍذ، واستذكر سم
دي)وتفاعل الشـعب ضـد االحـتالل ( الهولنـ يثورة الشعب اإلندونيس

 العراقي مع تصاعد الروح الثوريـة لـه بقيـادة الـزعيم الراحـل( احمـد
  سوكارنو).  

بـه  تكما اثنى سماحته على الدور الريادي الشجاع الـذي اضـطلع
جمهورية اندونيسيا وما ترتبط به من عالقات طيبـة وتـأثير واسـع فـي 
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مر لدول المجموعـة العالم االسالمي والذي أّهلها لرعاية انعقاد أول مؤت
االفروآسيوية في منتصف خمسينيات القرن الماضي في مدينة بانـدونك 
والتي انتجت بعد ذلك كتلة عدم االنحياز في االمم المتحدة والتي مثلت 

  النواة االولى لحركة عدم االنحياز.
 سـالميةودعا سماحته الى عودة اندونيسيا (باعتبارها اكثر البلدان اال

اريع ) الى عهدها السابق بقيادة المبادرات وبلورة المشـفي عدد النفوس
الناهضة التي تحفظ خصوصية البلـدان وسـيادتها واسـتقاللها وتـدعم 

ة تحررها من جميع انواع االحتالل وتسهم في حل النزاعات بطرق سلمي
  حكيمة.

بدعوة عـدد  يوفي معرض تعليقه على فكرة سعادة السفير اإلندونيس
ى فوا علـلزيارة العراق ليق ةوية العلمائية اإلندونيسيمن الشخصيات النخب

حقيقة ما يجري وكذب ما تروجه بعض الجهات عـن طبيعـة الصـراع 
  القائم ف العراق.
  قال سماحته: 

ياسي س"لقد أكدنا مرارًا ان الصراع الجاري في العراق انما هو صراع 
لـى وليس صراعا سنيًا شيعيًا (طائفي).. لكـن بعـض الساسـة عملـوا ع
ات استغالله طائفيًا لغرض التحشيد لمصالحهم الشخصية او لصالح الجه
ون دالتي يعملون لحسابها وقد عاش العراقيون لعقود طويلة بسالٍم مـن 

  مشاكل من هذا القبيل ".
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هذا وتمنى سعادة السفير الضيف على سـماحة المرجـع ان تكـون 
ف العلميـة للنجـفـي الحـوزة  ندراسة طلبة العلوم الدينية اإلندونيسـيي

  االشرف تحت رعاية واشراف وتوجيه سماحته.
 يمن جانبه ثمن سماحة المرجع مبـادرة سـعادة السـفير اإلندونيسـ

 ن طلبـةمـالقّيمة والتي ــ لم يسبقه بها احدــ بزيارة وتفقد رعايا بلده 
ه اهتمامالعلوم الدينية في النجف االشرف واعتبرها مؤشرا ايجابيًا على و

  على رعايتهم.بهم وحرصه 
  .القيًاعلميًا واخ نوابدى سماحته استعداده لرعاية الطلبة اإلندونيسيي


 

 حث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) حكماء
ل حـوالمشاركة في المجتمع وزعماء العشائر وأعيان البلد على التحرك 

قنين تالمشاكل ومعالجة القضايا المهمة، وال مانع من ان يكون ذلك وفق 
  دستوري كتشكيل مجلس لالعيان او الحكماء يضّمهم جميعا.

٢(وقال سماحته: في لقائه  بجمع من شيوخ ووجوه العشائر من السنة ) 
  :والشيعة، ان هذا المجلس يمكن ان يأخذ دوره الفاعل في عدة قضايا

حل النزاعات والصراعات التي تحصل بين العشائر كالذي حصل  -١

                                                    
٢ االربعاء اللقاء تاريخ )٢( ١الثاني/ ربيع/٨ ١ المصادف ٤٣٦ ٨/٢/٢ ٠١٥  
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مؤخرا في شمال البصرة وادى الى مقتل وجرح العديد مـن االشـخاص 
وترويع المدنيين واالبرياء وانقطاع ارزاق المئات من الناس وفصل عدد 
كبير من الموظفين وطلبة الجامعات لعدم قدرتهم على الدوام وغير ذلك 

 من التداعيات.

المشاركة في تعبئة المقاتلين لصـد االرهـاب ودحـره وحمايـة  -٢
 النفوس واالعراض والممتلكات من الفساد والتخريب .

بذل الجهود في اقناع الكثيـر مـن الشـباب الـذي تورطـوا فـي  -٣
له  االنضمام الى الجماعات االرهابية بسبب غسيل الدماغ الذي تعرضوا

شـيدهم وكفـالتهم واعـادة والحرمان الذي يعيشونه فيقوم المجلـس بتر
 دمجهم في المجتمع والسعي إليجاد حياة كريمة لهم .

حفظ وحدة المجتمع وتماسـكه وردم الفجـوات التـي يصـنعها  -٤
ها  داخلالبعض لمصالح يراها، وألن الكثير من العشائر تضم تنوعًا طائفيًا

لعراق وعالقات المصاهرة وروابط اجتماعية فيما بينها على تمام مساحة ا
إنها أقدر من ألف مؤتمر للمصالحة الوطنية على حفـظ هـذه الوحـدة ف

لـى وإعادة كلمة االخّوة ألبناء الوطن الواحد، ولدينا نمـوذج صـالح ع
ين ذلك في التعاون الصادق بين اهالي بلد والضلوعية مما جعلهم قـادر

على مقاومة كل هجمات االرهابيين الشرسة على الضلوعية طيلـة سـتة 
 وا عليها تمام بفضل اهللا تبارك وتعالى .اشهر حتى قض

بث الروح الوطنية ومقاومة مشاريع التقسيم والتفتيت التي ينـادي  -٥
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بها البعض في داخل العراق وخارجه، وان انتشار العشـائر علـى تمـام 
 محافظات العراق كفيل بحفظ وحدة العراق والشعور بالهوية الوطنية .

ولـة ياسيين وسائر موظفي الدممارسة الدور الرقابي على أداء الس -٦
باعتبارهم سلطة خامسة يستطيعون من خاللها خلق رأي عـام وموقـف 
موحد لتصحيح الفساد واالنحراف وفضح المسيئين، وحينئـٍذ سنسـتطيع 

اع الحد من الفساد الذي خّرب مؤسسات الدولة وأهدر المال العام وأض
 مصالح البالد.

واصـحاب الحقـوق مـن إيصال صوت المحرومين والمظلومين  -٧
عامة الشعب الذين ال يستطيعون ايصال صوتهم وال يصغي الـيهم احـد 

 من المسؤولين.

ان هذه االعمال التي يؤديها المجلـس وغيرهـا ُتجعـل فـي نظامـه 
الداخلي كوظائف له وكأغراض موجبة لتأسيسـه، وأعتقـد انهـا كافيـة 

ن مهمـة وضـع إلقناع الجميع بضرورة قيام هذا المجلس ونترك للمعنيي
  تفاصيل. ومن اهللا نستمد التوفيق.ال


 

سيس مجلس أكيد على تأد سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) التجّد
الـدعوة الـى وبيـان العيان الحكماء للقيام بالوظائف المـذكورة فـي األ
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هداف تستحق بذل جهود عظيمـة أسيس وفق تقنين دستوري، وهي أالت
  نجاح المشروع.إل

لبلد االبارزة في  السياسية ب سماحته بتبني عدد من القياداتوقد رحَّ
سابق ن وزير العدل الأية حوله، كما جراء محادثات جّدإلهذا المشروع و

مـل كأي وعضو اللجنة القانونية في البرلمان الحالي النائب حسن الشمر
هـا  الصياغة القانونية للمشـروع لتقـديمها الـى الجهـات المعنيـة لقراءت

  قرارها.إومراجعتها ومن ثم 
مـن زعمـاء العشـائر فـي  وقال سماحة المرجع لدى استقباله عددًا

٣(شرفألالنجف ا ن الحاجة لهذا المجلس ال تقتصر على الفترة الحالية أ) 
بعد هـذه المرحلـة وانـدحار  نما لماإوما تشهده من تحديات رهيبة، و

حدثته هـذه الصـراعات أن الشرخ المجتمعي الذي ذن اهللا، ألإهاب باإل
ن في صـالح بناء العشيرة الواحدة كما يحصل اآلأتل اوصل الى حد تق

ن بعضهم انخرط في المجاميع المسلحة الخارجـة عـن الدولـة الدين أل
ام مضـافا الـى خر اصطف الى جانب الدولة والنظوالقانون والبعض اآل

عـادة الوئـام نقسام االخرى مما يوجب بذل جهـود جبـارة إلعوامل اإل
                                                    

 فـي االشـرف النجف في العشائر زعماء من عددا ظله) (دام المرجع سماحة استقبل )٣(
٢ السبت يوم الشريف مكتبه ١/١ج/٩ ٢ الموافق ٤٣٦ ١/٣/٢ ٠١٥.  
 مشـاركة وشـهد التـوالي على والمحافظات بغداد في موسعة عامة مؤتمرات عقدت وقد

  القوم. علية من واسعة



٥٤٠٩ 
 

  ة وصحيحة.مسس قويُأالنظام وبناء البلد والمجتمع  على 

 

٤(استقبل سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) الشاب المبـدع ) 
واستمع سماحته لشـرح اصرية من النسنة)  ١٧( المخترع حسين قدوري

رجـل ذكيـة أموجز عن ابتكاراته ومنهـا صـناعة روبـوت عسـكري و
لمساعدة مرضى الشلل، وكذلك نظارات شمسية ذكية، وكـان الممثـل 

التـي  س العـالم للمبـدعين العـربألعراق في المشاركة في كلالوحيد 
، ونقـل خبـر توجيـه دعـوة تنظمها شركة المجموعة العربية في لنـدن

ية اليه لحضور مؤتمر المخترعين للكفاءات الواعدة في المملكـة شخص
  المتحدة.
ف عـددًا مـن َّـعجابه بنبوغ الفتى وكلـإبدى سماحة المرجع أوقد 

 نآفاق التطـوير أمامـه واالسـتفادة مـ المسؤولين برعايته ودعمه وفتح
  اختراعاته.

 

 بوقـف سـرورها عـن االشـرف النجـف فـي الدينية المرجعية تّعبر
 كل ونشكر االربعاء اليوم من ابتداًء الشقيق اليمن في العسكرية العمليات

                                                    
٢ السبت يوم )٤( ١/١ج/٩ ٢ الموافق ٤٣٦ ١/٣/٢ ٠١٥  



٩٥٤١ 
 

 الجهـود خـالل مـن التقـدم هـذا تحقيـق فـي ساهمت التي االطراف
 دور للمرجعية الدينية في النجف األشرف وكان وعلنًا، سرا الدبلوماسية

 فـي والمـؤثرة النافـذة الجهـات بوسع يكن ولم عليه المّطلعون يعرفه
  . وإهمالها المواقف هذه تجاوز اليمنية القضية

 حـل الـى اليمني للشعب الممثلة السياسية األطراف لوصول ونتطّلع
  . شفاف صادق حوار عبر المكونات جميع ينصف عادِل

 إعمـار فـي للمسـاهمة باألموال للتبرع واسعة حملة فتح عن ونعلن
 المسـاعدات وتقـديم والنزاعات الحروب دمرتها التي الدولة مؤسسات
 بلـغم اي تسـّلم عن االن نتوقف لكننا والمحرومين، للمنكوبين اإلنسانية

 ىعلـ التعـرف وبعد واإلصالح لإلعمار المناسبة البيئة تحقيق حين الى
  . مواضعها في األموال لوضع موثوقة قنوات
 اعنهـ نجمـت التـي والكوارث اليمني الشعب بها مرَّ التي المحنة إن

 عـن العـاجز سـالح هـو والعنف الحرب أن على آخر أكيد دليل لهي
 األبريـاء ضحيته ويذهب المشاكل معالجة في والتعقل الحكمة استعمال

  .راجعون اليه وإّنا هللا فاّنا والبؤساء،
  االشرف النجف -اليعقوبي محمد

  ٢٢/٤/٢٠١٥       ١٤٣٦رجب  ٣



٥٤٢٩ 
 


)( 

أن  أكّد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على
العمل العسكري ال يكفي وحده للقضاء على الجماعات اإلرهابيـة مـن 

ية دون أن يقترن بمصالحة وطنية وإصالحات سياسية واقتصادية واجتماع
ّمـل شاملة لتجفيف البيئة الحاضنة لإلرهاب ومنع عـودتهم إليهـا، وليتح

يها حياة فأبناء المدن المنكوبة مسؤوليتهم في الحفاظ على أمنها وتطبيع ال
وإعادة النازحين إلى ديارهم، ومن دون هـذا العـالج الشـامل تتحـول 

بقـى وتالحرب إلى عملية استنزافية للطاقات البشرية والمـوارد الماليـة 
ن االنجازات المتحققة على األرض عرضة لاللتفاف عليها من المتربصـي

  بالعراق وأهله سوءًا وهم كثيرون في الداخل والخارج .
رئيس مجلـس الـوزراء الـدكتور  )٦(واستغرب سماحته لدى استقباله

حيدر العبادي بمكتبه في النجـف االشـرف مـن ضـغط بعـض الكتـل 
السياسية إلفشال بعض المحـاوالت لمعالجـة المشـاكل ومنهـا مـؤتمر 
القاهرة للمصالحة الوطنية الذي كان مقررًا عقده قبل أربعة أيـام مـع ان 

                                                    
 الرصـينة باألفكار اعجابهم والمثقفين والسياسيين والمختصين الخبراء من الكثير أبدى )٥(

 اصـالح وثيقة واعتبروها وعالجها للمشاكل بدقة وتشخيصه المرجع سماحة عرضها التي
  حقيقية.

٢ السبت بتاريخ اللقاء جرى )٦( ١الحرام/ محرم/٤ ٧/١ والموافق ٤٣٧ ١/٢ ٠١٥ 



٩٥٤٣ 
 

اق وإصـالح جمهورية مصر ورئيسها ابدوا مواقف ايجابية باتجـاه العـر
الوضع فيه، والمصالحة تحتاج إلى وسيط تثق بـه األطـراف المتنازعـة 
ليّوفر األجواء المناسبة للحل بعد االتفاق على مبادئ خط الشروع وهي 
العملية السياسـية القائمـة ومخرجاتهـا الدسـتورية والقواسـم الوطنيـة 

  المشتركة.
ت تع بامتيازاواستهجن سماحته مواقف بعض الكتل السياسية التي تتم

 المشاركة في الحكومة لترتيب وضعها الخاص لكنهـا توجـه انتقاداتهـا
للحكومة وتركب موجة االحتجاجات الجماهيرية بإزاء بعـض القضـايا 

  وهي شريكة فيها، واعتبر سماحته هذا الموقف نفاقًا .
وفي جانب آخر من حديثه طالب سـماحته بتقنـين عمـل الفصـائل 

 الحشد الشعبي الن هذا العنوان الشـريف الـذيالمسلحة المنضوية في 
أعاد لألمة هيبتها وعزتها اتخذتـه بعـض الجماعـات المسـلحة غطـاءًا 

لـق لجرائم القتل والخطف والسرقة واالبتزاز واالعتـداء حتـى خـّيم الق
والفزع على سـكان العاصـمة بغـداد وغيرهـا وأصـبحت سـلطة هـذه 

عوته دد سماحته إلى األذهان الجماعات مرعبة حتى للقوات األمنية، وأعا
ن مـإلى المنع من حمل السالح في المدن إال للقوات الحكومية والمنع 

  اتخاذ مقرات الفصائل المسلحة فيها .
وعلى صعيد اإلصالحات االقتصادية فقد حّث سماحته علـى دعـم 
الحكومة لمصادر اإليرادات المالية من غير النفط خصوصًا فـي مجـال 



٥٤٤٩ 
 

والقطاع الخاص، ودعا إلى سد منافذ الفسـاد كقـرار  الزراعة والصناعة
تسليف البنك المركزي للمواطنين عبر المصارف خمسة تريليونات دينار 
وهو مبلغ ضخم والدولة بحاجة إليه لتعزيز احتياطي البنك المركزي وقد 
أثبتت التجارب أن أكثر هذه المبالغ إما تـذهب هـدرًا أو الـى جيـوب 

ته الحكومـة علـى زيـادة الفائـدة الممنوحـة الفاسدين، وشّجع سـماح
لإليداعات لتحفيز المواطنين على التوفير في المصـارف وبـذلك تـوّفر 
الحكومة سيولة نقدية وتنفع مواطنيها غير القادرين على استثمار أموالهم 
وقد تستغني بذلك عن االقتراض مـن البنـوك األجنبيـة ذات الشـروط 

  المجحفة.
ي إصـالحات تحتـاج إلـى فريـق يتصـف ونّبه سماحته إلـى أن أ

بالشجاعة والحكمة والخبرة والوعي لكي يخططـوا لتلـك اإلصـالحات 
غط وينّفذوها، وان ال يخضع البتزاز الكتل السياسية التـي تحـاول الضـ

 عليها وهي أزيـد وإثارة الضجيج لكي تحتفظ باالمتيازات التي حصلت
  من استحقاقاتها.

٢٦
٧ 

منذ حصول موافقة البرلمان على قانون البطاقة الوطنية الموحدة يوم 

                                                    
١صفر//٥ االربعاء )٧( ١ الموافق  ٤٣٧ ٨/١ ١/٢ ٠١٥. 



٩٥٤٥ 
 

) منه تثير حفيظة األخوة من أتباع الديانات األخرى ٢٦، والمادة (٢٧/١٠
أبويـه، فـإذا  غير االسالمية ، باعتبارها تنص على ان القاصر يتبع بديانته

اسلم أحدهما ُألحق بالمسلم فاعترض األخوة على هذه الفقرة مطـالبين 
بإبقاء القاصر على ديانة أحد أبويه غيـر المسـلم، وقـد قـاموا بعـرض 
مطلبهم على الرئاسات الثالث وبعثة االمـم المتحـدة وقـاطع ممثلـوهم 
ا جلسات البرلمان لممارسة الضغط حتى تلغى هذه الفقرة، كمـا هـددو

  باللجوء الى المحكمة الدولية ومنظمات حقوق االنسان.
وقد نجحوا في تحصيل رفض السيد رئـيس الجمهوريـة المصـادقة 

ثـة ) ورفـض بع١٧/١١على القانون وإعادته الى البرلمان أمس الثالثاء (
 الثنـينااالمم المتحدة لهذه المادة في احتفالية اليوم العـالمي للتسـامح 

)١٦/١١.(  
ات ّدر للقيادات الدينية والسياسـية ألتبـاع تلـك الـديانونحن إذ نق

ت نظر سعيهم الحثيث للحفاظ على هوية وثقافة وعقيدة أتباعهم فأننا نلف
رط في الجميع الى ان الغاء هذه الفقرة مخالفة صريحة للدستور الذي يشت

ن صحة القوانين عدم مخالفتها لثوابت االسالم ومـن ثوابـت االسـالم أ
له لرشد فابالديانة أحد والديه اذا كان مسلمَا، فإذا بلغ سن  الصغير يتبع

رآن طق القـان يختار الديانة التي يقتنع بها إذ (ال إكراه في الدين) كما ن
  الكريم.

وهذا الحكم ليس فيه إكراه للصغير وال فيه تعدي على اتباع الديانات 



٥٤٦٩ 
 

والديـه االخرى، واال كان مطلب االخوة بإبقاء الصغير على ديـن احـد 
اآلخر غير المسلم إكراهًا ايضًا ،كمـا ان هـذا الحكـم موافـق لحقـوق 
االنسان لذلك تعمل به الدول المتحضرة في الشؤون الشخصية األخرى 
للصغير، مثًال اذا كان أبوه من جنسية معينة وهـاجر الـى دولـة أخـرى 

ه وتزوج فيها وأنجب فان األطفال ُيمنحون جنسية البلد الجديد تبعًا ألمـ
  التي تحمل تلك الجنسية الالحقة .

سـيين فنأمل من السادة زعماء أتباع الديانات االخرى وممثليهم السيا
د االلتزام بالدستور ومراعاة كـون العـراق بلـدًا مسـلمًا ويتجـاوز عـد

من سـكانه، ونلفـت عنـايتهم ان حفـظ حقـوقهم  ٪ ٩٥المسلمين فيه 
 الذي صّوت عليه اغلـب وهويتهم ووجودهم يتحقق بالتزامهم بالدستور

  العراقيين .
٨(وندعو  السادة أعضاء البرلمان الى عدم ارتكـاب خطـأ تـاريخي  )

بالخروج عن ثوابت االسـالم وان ال ينسـاقوا وراء الضـغوط السياسـية 
موافقتهـا والمصالح المتبادلة فيقرّروا إلغاء هذه الفقرة، بعد ان أوضـحنا 

  للدستور ولحقوق االنسان.
  رفالنجف األش -بي محمد اليعقو

  ١٨/١١/٢٠١٥ - ١٤٣٧صفر//٥
                                                    

 نهائيـًا الموضـوع وأغلـق األصـوات كل سكتت الحازم البيان وهذا الدعوة هذه بعد )٨(
 تعالى. اهللا بفضل



٩٥٤٧ 
 

 

التقى سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بجمع كبيـر 
من المشاركين في الزيارة االربعينية الشريفة مـن دول عربيـة واسـالمية 
وغربية وبارك لهم هذه المشاركة وهنأهم على هذا التوفيق وحّثهم على 
 تحليل هذه الظاهرة العظيمة ونقاط القوة في هذه الثروة الهائلـة ودّلهـم

٩(على خطاب سابق لسماحته ذكر فيه عدة نقاط قوة تصل الى العشـرة  )
) ونموهـا وازدهارهـا رغـم ^ساهمت في حفظ مدرسة اهل البيت (

البطش والوحشية التي تعرضت لها خالل العصـور، وقـال سـماحته ان 
ع الخطـط  االلتفات الى هذه النقـاط ُيّعـُد الخطـوة االولـى تليهـا وضـّ

  ه النقاط وتنميتها وترسيخها بأذن اهللا تعالى.المدروسة الستثمار هذ
واضاف سماحته هنا تشخيصه لمعوقات انتشار الوالء ألهـل البيـت  

 ) وااللتحاق بمدرستهم المباركة بعد استماعه لجمع مـن المـوالين^(
فـي تـونس والجزائــر والمغـرب وأوربــا ودول االمـريكيتين وافريقيــا 

  واستقرائه ألوضاعهم ولخصها في ثالثة:
.  تقصير المرجعية الدينية والحوزات العلميـة عمومـا فـي متابعـة ١

شؤون المسلمين في العالم واالهتمام بأمورهم وتقديم الدعم المعنـوي 
                                                    

٣( المرحلة خطاب )٩  عيد صالة خطبتا وهي واليوم األمس بين التشّيع ازدهار عوامل )٨٩
١ للعام األضحى ٤  األربعاء يوم ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة أقامها التي ٣٤

١٦/١ ٠/٢ ٠١٣.  



٥٤٨٩ 
 

والمادي وانشاء المؤسسات وارسـال العـدد الكـافي مـن المبلغـين او 
استضافة عدد من ابنائهم فـي الحـوزات العلميـة ليتفقهـوا فـي الـدين 

م اذا رجعوا اليهم، هذا مع وجود الترحيب البالغ واالرضية ولينذروا قومه
) وتعـاليمهم ^الخصبة في تلك الدول لتلّقي معـارف اهـل البيـت (

  المباركة.
) أخطـاء السياسـيين الـذين ^.  تحميل مـذهب أهـل البيـت (٢

ها تعتبر ينتسبون اليه واتخاذ المذهب غطاءًا لتمرير اجندات سياسية معينة
ول تدخًال فـي شـؤونها واسـتهدافًا ألمنهـا وبنيتهـا حكومات تلك الد

 عقِّـداالجتماعية فتُحجم عمل الموالين وتضعهم في دائرة االتهام ممـا ُي
  الوضع عليهم ويقّيد حركتهم بشكل كبير .

. بعض الطقوس والعادات المستحدثة التي ألصقت بشـعائر الـدين ٣
مذهب االخرون الى الوالمذهب وهي مثيرة للتقزِّز وموجبة للرفض فينظر 

ية من خاللها فيحكمون عليه بالجهل والتخلف والعنف والعبثية والوحشـ
ذه ) هذا الرفض بإبراز هـ^احيانًا، ويغّذي اعداء مشروع اهل البيت (

ها الحاالت والتركيز عليها اعالميًا فينفخون فيهـا رغـم أن وجـود بعضـ
  يضخّمها .محدود جدًا وال يكاد ُيبين على االرض لكن االعالم 

ان هذه شهادة من موالين حريصين علـى نشـر تعـاليم اهـل البيـت 
 ) ودعوة الناس اليها فليلتفت المسؤولون عن هذه المعّوقـات الـى^(

  ).^ها بحق اهل البيت (الجناية الكبرى التي يرتكبون
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نقل السيد القنصل العام للجمهورية اإلسالمية اإليرانية فـي النجـف  
األشرف وسماحة المشرف على بعثة منظمة الحج والزيارة اإليرانية فـي 
العراق كال على انفراد الى سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقـوبي (دام 

شكر وثناء الجمهورية االسالمية مرجعية وحكومة وشـعبا علـى  )١٠(ظّله)
رم الضيافة وحسن اإلدارة التي أبداها الشعب العراقي طيلة أيام توافـد ك

الزّوار ومكثهم إلحياء مراسم الزيارة األربعينية المباركة، وقد تجاوز عدد 
اإليرانيين المليونين فيما بلغ عدد زوار الدول الذين يمّرون عبـر إيـران 

مئات االالف وانه مثل (أفغانستان والهند والباكستان واذربيجان وغيرها) 
لو ال ما قام به العراقيون من نصب مواكب الخدمة على طـول الطريـق 
وفي المدن وفتح دورهم الخاصة لما أمكن إيواء هذه الماليين وإخراج 
المناسبة بهذه الصورة الباهرة والزالت ذكريات أيام الزيارة عالقـة فـي 

ور المرجعية الدينية أذهان الزوار اإليرانيين، وأثنى السيد القنصل على د
 في توجيه الناس وترشيد عملهم ليخرج العمل بهذا الشكل المتقن.

وذكر سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في حديثه    
أن هذه الزيارة المليونية تحولت الى مظهر مـن مظـاهر العـّزة والنصـر 

                                                    
)١ ١/١ع/٤ اللقاء تاريخ )٠ ١ المصادف ٤٣٧ ٦/١ ٢/٢ ١ و ٠١٥ ١/١ع/٤  المصادف ٤٣٧

٢٦/١ ٢/٢ ٠١٥. 
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الموالين، وكأن ) وألتباعهم ^والكرامة والفضيلة والوالية ألهل البيت (
اهللا تعالى عّوض بها عّما أراده وخّطط له من ثمرات موسم الحج، ففـي 

قـال: (إنمـا أمـر ) ×(رواية صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر الباقر 
الناس أن يأتوا هذه األحجار فيطوفوا بها ثم يأتونـا فيخبرونـا بـواليتهم 
ويعرضوا علينا نصرهم) وفي رواية صحيحة عن عبد اهللا بن سـنان عـن 

قال:( قلت له أن ذريحا المحاربّي حـّدثني عنـك ) ×(اإلمام الصادق 
لتفث لقـاء اإلمـام أنك قلت في قول اهللا عّز وجل (ثّم ليْقضوا تفثهْم): ا

صدق ذريح وصدقت، إن ): ×((وليوفوا نذورهم) تلك المناسك، قال 
  .)١١()للقران ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح

لكن الحرمين الشريفين وقعا في أيدي ال تؤمن بوالية أهل البيت     
) ففقد الحّج هذه الثمرة العظيمـة التـي تمثـل روحـه ومضـمونه ^(

هللا لوات انا تّدخلت اإلرادة اإللهية لتعّوض االئمة األطهار (صاألكمل، وه
ق تلك عليهم اجمعين) وشيعتهم بهذه الزيارات المليونية المباركة لتتحق

قق ي سـتتحالبيعة العظيمة، ولتعطينا فكرة عن البيعة والنصرة والتعبئة الت
  دعوته المباركة.) ×(عند إعالن اإلمام المهدي الموعود 

) ×(من التاريخ أن هذا الربط بين زيارة اإلمام الحسـين  ويظهر    
) ويعرفه ^والحّج كان معروفا لدى الناس من لدن عصر المعصومين (

                                                    
)١ ١ الشيعة: وسائل )١ ٠/٢  .٢،ح١ح ٢ باب يناسبه، وما المزار ابواب الحج، كتاب ٥٢
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) ويسـمون خصـوص الزيـارة الشـعبانية ^حتى غير الموالين لهـم (
روي أن المتوكل العباسي طلـب ) ×(بالحّج، ففي زمان اإلمام الهادي 

ل له: أنها ذهبت الى الحج، فاسـتغرب هـذا إحدى مغنياته األثيرات، فقي
ليس موسم الحج فسألهم عـن معنـى  -وهو شعبان –الزمان ألن الزمان 

في كربالء، فاشتد غضب ) ×(هذا فقيل له: أنها ذهبْت لتزور الحسين 
تغزوه في عقر ) ×(المتوكل وحسده وهو يرى نفحات األمام الحسين 

ومحو ما حوله لتتحّول الى أرٍض داره وأمر بهدم المرقد الحسيني الطاهر 
  جرداء.
لقد جّسد الزوار في هذه المناسبة الكثير من المبادئ واألخـالق      

) اإلسالمية ومنهـا قولـه تعـالى: (أشـّداء علـى الكّفـار رحمـاء بْيـنهْم
روه مـن ) فقد حملوا الى العالم كّله هاتين الرسالتين بما أظهـ٢٩(الفتح/

ال في تفانية فيما بينهم بشكل ال نظير له إمودة ومحبة وتضحية وخدمة م
رّص  عصر صدر الرسالة اإلسالمية وفي يوم عاشوراء، والرسالة الثانيـة:

الصفوف بشجاعة وصبر ووعـي لمواجهـة األعـداء والمـؤامرات التـي 
تستهدف وحدتهم وهويتهم وحريتهم وكرامتهم وأنهم معسكر المقاومـة 

لـة وأذنابهم مـن الحاقـدين والجهحقا لما يدبره شياطين اإلنس والجّن 
  والمتعصبين.
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أسفه وقلقه من التـدخل  )١٢(وعلى صعيد آخر أبدى الضيف الزائر     
) من ظلم ^التركي في شمال العراق وما يتعرض له أتباع أهل البيت (

واضطهاد وقتل في العديد من البلدان، وآخرها ما حصل فـي االسـبوع 
ن وللـزعيم الشـيعي فـي نيجيريـا الماضي من اعتداء مسلح في أذربيجا

  إبراهيم الزكزاكي فأصيب بجراح وقتل وجرح العشرات من الموالين.
وعّبر سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) عن أسفه وهـو يتـابع      

هذه األخبار المؤلمة لما آل اليـه حـال المسـلمين وتسـخير مليـارات 
ودعـم جماعـات البترودوالر إلشعال الفتن والحـروب وقتـل األبريـاء 

فـي  التكفير واإلرهاب التي تشوه صورة اإلسالم، بينما يعيش الصـهاينة
ون دأمن وأمان، وفي نيجيريا نفسها تعيث جماعة (بوكوحرام) فسادا من 

رادع حقيقي بينما تتعرض مسيرة لناس عزل مسـالمين يحيـون شـعيرة 
الى هجوم وإطالق نار مـن قبـل ) ’(األربعين وذكرى وفاة الرسول 

الجيش النيجيري تنفيذا لمخططات أعداء أهـل البيـت، ويهـان الشـيخ 
  الجليل الزكزاكي ويعّذب ويجرح.

نعتبر هذا التصعيد في اسـتهداف   -والكالم لسماحة المرجع –لكننا 
) دليال علـى ازدهـار هـذه المدرسـة واتسـاعها ^أتباع أهل البيت (

ين الخـاوين الـى وانتشارها في بالد العالم مما أرعب أعداءهم العـاجز

                                                    
)١  .اإليرانية اإلسالمية للجمهورية العام القنصل السيد )٢
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  محاولة إيقاف المّد بهذه الجرائم الشنيعة.
كالذي يحصل في العراق حينما عجزوا عن إعادة عقارب الزمن      

ا الـى الى عهد الظلم والدكتاتورية واالستبداد وإقصاء األكثريـة انتقلـو
الخطة (ب) وهي محاولة تقسيم العراق ليحكموا بعضـه، ومـا هـي إال 

ذهبوا نداء وقظة، بدّدها األبطال المجاهدون الذين لّبوا الأوهام وأحالم الي
) ×(مبادرين الى سوح الوغى مستلهمين الدروس من اإلمام الحسـين 

  فطوبى لهم وشكر اهللا سعيهم ونصرهم وثبت أقدامهم.
إن األساس المتين الذي نستند اليـه فـي هـذه المواجهـة هـي      

ية وحدتنا وإخالصنا وااللتفات الى المصـالح العليـا والمبـادئ األساسـ
  واألهداف المصيرية ونبذ الصراعات الجانبية واألنانية.


 

 راقيينهّنأ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) الع
 وكل األحرار الشرفاء في العالم ببشرى تخليص مدينـة الرمـادي مركـز

محافظة األنبار من الوحـوش الكاسـرة التـي صـنعتها فتـاوى التكفيـر 
  وأجندات االستكبار واستعباد الشعوب والعتو في االرض.

لبطوالت التي سّطرها المقـاتلون األشـاوس بأنهـا ووصف سماحته ا
صور مشرقة تربط الحاضر بالماضي الـذي نقلـه التـأريخ عـن شـباب 
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  اإلسالم في عصر النبّوة الكريمة.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها سماحته على جمع غفير مـن أسـاتذة 

 )١٣(سـبة ذكـرى المولـد النبـوي الشـريفوفضالء الحـوزة العلميـة بمنا
ع االنتصار العظيم الذي حققته القوات العراقية ومتطوعو العشائر وتزامنًا م

الغيارى وتّوجوه اليوم برفع العلم العراقي على المجمع الحكومي وسـط 
  مدينة الرمادي.

 وقال سماحته:إن هذه الصور المشرقة للبطولة ما كانت لتتحقـق فـي
ة الدع نحو ميدان المعركة لو لم يسبقها انتصار على أهواء النفس وميولها

ى والراحة والكسل واالسترخاء وعدم الشعور بالمسؤولية، وانتصـار علـ
عـرات دعاة الفتن والتقسيم والتفرقة واالحتراب بين اإلخـوة وإثـارة الن

  الطائفية والقومية والمناطقية والحزبية.
 وأضاف سماحته إن ما ضاعف سرورنا استعادة هيبة قواتنا المسلحة

قاط ا، ومسكها لزمام األمور بحرفية وشجاعة وإسبكل تشكيالتها وصنوفه
 كل الرهانات على إضعاف هذه المؤسسة العريقة وإخالء الساحة لعبث

  األنانيين وذوي المصالح الضيقة المتجردين عن حب الوطن والشعب.
وحث سماحته القيادات السياسية على االرتقاء إلى مسـتوى هـؤالء 

حل مشـاكل الـبالد وتـوفير األمـن األبطال المضحين والتفكير بجّدية ل

                                                    
)١ ١ )٣ ١/١ربيع/٧ ٢ المصادف ٤٣٧ ٨/١ ٢/٢ ٠١٥. 
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واالستقرار والرفاه ألبناء الشعب للعراق الحّر األبي الكريم، وإدامة زخم 
  االنتصارات حتى تحرير تمام األراضي التي دنسها األوباش.

يـل ودعا سماحته الى التأّمل في حيثيات هذه المعركة النبيلـة وتحل
يهـا حتـى نـديمها وُنَنم هذه التجربة العظيمة ألكتشاف أسرار االنتصـار

تي ونحافظ عليها، وأن ال يلهينا االنتصار عن تشخيص مكامن الضعف ال
  يمكن أن يخترق منها األعداء ال سامح اهللا.

دى إن قوتنا في وحدتنا وإخالصنا وتثوير الروح الوطنية الجياشة لـ
سـامية ابناء الشعب كافة، فلنكن أمة واحدة يدًا بيد لتحقيق األهـداف ال

ة ولتكن عودتنـا هـذه هديـ) ’أرادها اهللا تعالى ونبيه الكريم (  كما
  ركة.نقّدمها إلى نبي اإلسالم العظيم في ذكرى والدته الميمونة المبا

  

 

راءة شعورًا من سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بأهمية القـ
المجتمـع الصـالح، في إبراز إنسانية اإلنسان وصـقل شخصـيته وبنـاء 

  وخطورة إعراض الناس عن قراءة الكتب النافعة .
واحتفاءًا بنزول أول آية من القرآن الكريم تحمل األمر بـالقراءة فـي 
قوله تعالى (اْقَرْأ) وأول قسم الهي في القرآن الكريم (والقلم) فقد دعـا 

من سماحته الى اعتبار يوم المبعث النبوي الشريف في السابع والعشرين 
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رجب (يوم القراءة العالمي) لتذكير األمة بمسؤوليتها عن تنفيذ هذا األمر 
  االلهي المبارك.

مـل ودعا سماحته الجهات الدينية والفكرية والثقافية لوضع برامج ع
وخطط وفعاليات تعبوية إلحيـاء هـذه المناسـبة، وان ال تقتصـر علـى 

و ألحسن كتـاب ااالنماط المتعارفة كإقامة معارض الكتب والمسابقات 
اصغر قارئ او إهداء الكتـب للنـاس فـي األمـاكن العامـة او إصـدار 

  .النشرات التي تحث المجتمع على القراءة وعلى ماذا يقرأ ونحو ذلك
تبـارك  ا اهللانسأل اهللا تعالى أن يوفقنا ألن نكون أمة (اْقَرْأ) كما أرادن

  وتعالى فنبني عقولنا ونطهر قلوبنا بفضل اهللا تعالى.


 

عدَّ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الدعوة الى 
ونشر تعاليمهم وبيان احقيِتهم ومظلوميتهم من الوظـائف  ^اهل البيت 

الرئيسية للعلماء وطلبة الحوزة العلميـة واالعالميـين والنخـب الثقافيـة 
الفكرية، وبنى موقفه هذا على قوله تعالى (َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربِّـَك َفَحـدِّْث) و

) باعتبــار ان النعمــة المقصــودة باآليــة هــم النبــي والــه ١١(الضــحى/
المعصومون (صلوات اهللا عليهم اجمعين) النهم النعمة الحقيقية واعظـم 

كريم فـي قولـه ما مّن اهللا تعالى به على البشرية، وصّرح بذلك القران ال
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يُت َلُكـُم  تعالى (اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرضـِ
  ) وأكّدته الروايات الشريفة.٣اِإلْسَالَم) (المائدة/

١(وقال سماحته لدى لقائه ٤ جمعا من رؤسـاء التحريـر والمراسـلين  )
نيتين وحشد مـن الـزوار مـن واالعالميين في وكالتي فارس ومهر االيرا

عدة دول في العالم: ان العقول والقلوب والنفوس مهيـأة اليـوم لقبـول 
) في العقيدة واالحكام والسـلوك والعالقـات العامـة، ^منهج البيت (

وهذا ما يشهد به المبّلغون والمؤمنون في سائر انحاء العالم، بعد ان يأس 
لحيـاة حيـث وجـدوا فيـه الناس من النموذج المادي في ادارة شؤون ا

الخواء الروحي والضياع والحيوانية الهابطة وانهيار المنظومـة االخالقيـة 
والقيم االنسانية، وبعد ان خابت ظنونهم في االسـالم البعيـد عـن اهـل 

) الذي ثبت فشله وعجـزه عـن حـل المشـكالت وإجابـة ^البيت (
لـى تـوفير البيئـة التساؤالت الحيوية وأّدت متبنياته الفكرية والعقائدية ا

  المنتجة لإلرهاب والعنف والوحشية وتدمير الحياة .
واّكد سماحته ان هذه الظروف الحسـنة مـع مسـؤوليتنا عـن تنقيـة 
االسالم من االنحرافات والبدع والضالالت تحّتم على الحوزات العلمية 
في النجف االشرف وكربالء وقم ومشهد المقدسة وفي لبنـان والخلـيج 

واضر العلم ان تضاعف الجهود السـتثمار هـذه الفرصـة وغيرها من ح

                                                    
)١ ١ السبت يوم اللقاء كان )٤ ١صفر//٥ ٢ المصادف ٤٣٧ ٨/١ ١/٢ ٠١٥.  
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المباركة، وقد اعطتنا الزيارة االربعينية المباركة بحشودها المليونية والقيم 
االنسانية العظيمة التي أفرزتها زخما كبيرا مضافا الى التطور الهائل فـي 

  وسائل التواصل وتقنيات المعلومات بفضل اهللا تبارك وتعالى.
  ه متفائال: وقال سماحت

 لقد حاول االعداء من شياطين االنس والجـن ان يقتلونـا ويرهبونـا
لفرقـة ويثنوا عزائمنا بمختلف الوسائل فلم يفلحوا، ثم عملوا على زرع ا

ئر والخالف والعداوة بين المؤمنين الموالين ففشلت ببركـة هـذه الشـعا
كانـت الحسينية الخالدة التي وّحدت قلوب الماليين من ارجاء العالم، ف

ُلـوِبِهْم ْيَن ُقحقًا أعظم النعمة االلهية (َوَألََّف َب ^ة والية اهل البيت نعم
َف َلــِكنَّ الّلـَه َألَّـوِبِهْم َوَن ُقُلَلْو َأنَفْقَت َما ِفي اَألْرِض َجِميعًا مَّا َألََّفْت َبْي

  ) .٦٣َبْيَنُهْم) (األنفال/
 االصـيلونشهد اليوم االنتصار والتقـدم واالزدهـار لإلسـالم النقـي 

  ) ومدرستهم المباركة.^المتمثل بمنهج اهل البيت (

 

سماحة المرجع الديني سماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه 
  الوارف)

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
انتشرت في اآلونة األخيرة في منطقتنا لعبة الـدومينو أو مـا تسـمى 
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نه) بحيث أصبحت شبه ظاهرة وهناك مقاهي ترّوج لهذه بالشعبي (الدوم
اللعبة بداعي كسب الرزق وقد يذهب الشباب إلى تلك المقاهي للتفّرج 

  وشرب الشاي فنحن نسأل:
  ما هو حكم هذه اللعبة (الدومنه) برهن أو من دون رهن؟ -١
 ما حكم أخذ األجرة من قبل صاحب المقهى؟ -٢

 روجة لهكذا ألعاب؟ما حكم شرب الشاي في تلك المقهى الم -٣

 ما هو تكليف المؤمنين في حال الحكم بالحرمة؟ -٤

 شيخنا نرجو نصيحتكم. -٥

  .مجموعة من شباب ناحية جصان
  بسمه تعالى

ألعاب المغالبة ملحقة بالقمار حتى لو خلت من الرهان والجـائزة  -١
(النرد والشطرنج واألربعة عشر بمنزلة ) ×(للفائز، لقول اإلمام الكاظم 

١( ما قومر به فهو ميسر)واحدة وكل  ٥ وهي محّرمـة باآليـات القرآنيـة  )
الكريمة والروايات الشريفة، قال تعالى (َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمـُر 
َواْلَمْيِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزَالُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفـاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكـْم 

ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر  ُتْفِلُحوَن *
َالِة َفَهـْل َأنـُتم مُّنَتُهـوَن)  َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكـِر الّلـِه َوَعـِن الصـَّ

                                                    
)١ ١باب به، يكتسب ما أبواب التجارة، كتاب الشيعة، وسائل )٥ ٠ ١ باب أو ١ح ٤ ٠ ٢ 
١ح ١ ،٤ ٥. 
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  ).٩١-٩٠(المائدة/
 يحرم أخذ األجرة على األلعاب المحرمة وثمنها سـحت يأكلهـا -٢

 اآلخذ في بطنه نارًا.

وإن لـم يشـاركهم –الجلوس في مجالس أهـل اللهـو المحـّرم  -٣
محّرم إّال إذا كان لردعهم عـن المنكـر، وقـد حـّذرت بعـض  -اللعب

الروايات من أن العذاب يعّمهم جميعًا، مـن حـديث لإلمـام الصـادق 
قال (من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النـار وكـان ) ×(

حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسـة الالهـي والمغـرور  عيشه ذلك
بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اهللا، يتوقعونه في كل 

١( ساعة فيعّمك معهم). ٦ ( 

واجبهم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورصـد االنحرافـات  -٤
لكن ونوا، وتشخيصها ومعالجتها قبل استفحالها وأن ال يجاملوا وال يداه
ة الموعظوعليهم أداء ذلك بالرفق واللين والدعوة إلى اهللا تعالى بالحكمة 

 ه.الحسنة، ألن التشنج وتحقير اآلخر وإهانته تؤدي إلى عناده وتمرد

أنصح أوًال أصحاب المقاهي أن يتّورعـوا وال يغـريهم تحصـيل  -٥
لـرّزاق شيء من المال الرتكاب المحّرمات الشرعية، فإّن اهللا تعالى هو ا

وسيعّوضهم، قال تعالى (َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا* َوَيْرُزْقـُه ِمـْن 

                                                    
)١ ١باب المصدر) (نفس )٦ ٠  .٤ح ٣
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) فليجّنبوا مقاهيهم المحّرمات، وليجّهـز ٣-٢َحْيُث َلا َيْحَتِسُب) (الطالق/ 
المقهى بما ينفع الزبائن كتشغيل جهاز التلفزيون على القنـوات المفيـدة 

المجالت النافعة على المناضد ليدفع الزبـائن والهادفة، ووضع الكتب و
 إلى تقليبها ومطالعتها.

هو  وأنصح الالهين بهذه األلعاب أن ال يصرفوا عمرهم الثمين في ما
بـدل  محّرم ويكون وباًال عليهم ويسّبب لهم العذاب األلـيم، ولينشـغلوا
ل شاكماللعب المحّرم بأمور نافعة كاألعمال االجتماعية المثمرة أو حل 

الناس أو خدمتهم وقضـاء حـوائجهم أو صـلة األرحـام أو التـزاور أو 
ل حضور المجالس النافعة أو مناقشة قضايا المدينـة والمجتمـع، لتتحـو

ل ذلك المقاهي إلى منتديات ثقافية وأدبية واجتماعية، وأن ال يشغلهم ك
عن المحافظة على الصالة في أوقاتها في المساجد وصلوات الجماعـة 

لذة ومتعة وسعادة فـي هـذه األجـواء الصـالحة أكثـر ممـا  وسيجدون
  يتوقعون حصوله في ممارسة هذه األلعاب واهللا ولي التوفيق.

  محمد اليعقوبي
  ١٢/٤/٢٠١٤ -  ١٤٣٥ ٢ج ١٢

 

رفع جمع من العراقيين في عدة دول منها بريطانيا، ألمانيا، السـويد، 
بعـد  بلجيكيا، االستفتاء التالي إلى المرجـع اليعقـوبيالنرويج، اوكرانيا، 
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ونحـن ننشـره فـي  تهديد عصابات داعش االجرامية للمـدن المقدسـة
  الصحيفة مع جوابه لتعميم النفع.

  م/ تكليف العراقيين المغتربين
ِرِهْم َلَقـَنَه َعَلـى  اللَّـ{ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُمـوا َوِإنَّ ِديٌر صـْ

  ٣٩}الحج
  سماحة المرجع المفدى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشريف) 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
لحبيب في ظل التطورات المتسارعة التي يعيشها بلدنا الغالي العراق ا

ر ، تعتصـبلد األئمة األطهار  وعاصمة اإلمام المهدي (أرواحنا له الفداء)
ر ه من تقّطع أوصـال الـوطن تنهشـها وحـوش القفـاقلوبنا ألمًا لما نرا

مائنا والوديان. ونستبشر خيرًا في نفس الوقت لتكاتف األيدي وتالحم عل
من ومراجعنا بدعم جيش العراق الباسل وتطّوع اآلالف من الشباب المؤ

  دفاعًا عن المقّدسات والحرمات.
 مفـدىوبعد االطالع على بيانكم المبارك شيخنا الحبيـب وقائـدنا ال

وع ارتأينا تجديد العهد لقيادتكم الشرعية ورعايتكم األبويـة ونحـن طـ
  أمركم وتوجيهاتكم، وكلما نملك من مال ونفس هي طوع أمركم.

وفي نفس الوقت نـوّد أن نعلـم تكليفنـا الشـرعي وتـوجيهكم لنـا 
كعراقيين بصورة خاصة وكشيعة بصورة عامة في أوروبـا، فهـل علينـا 

ع عن المقدسات أم ننتظر في بالدنا أم ماذا يجـب الرجوع للعراق للدفا
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علينا أن نفعل؟ وبماذا تنصحوننا أن نفعل ونحـن نعـيش بعيـدين عـن 
  العراق جغرافيًا؟

  بسمه تعالى
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ضـي ال يقتتقّبل اهللا تعالى منكم هذه النصرة فإّنما األعمال بالنّيـات و
مـنكم  اق ألّنكم مرابطون في الثغور، والمطلوبتكليفكم العودة إلى العر
 ) وإرشاد الناس إلى تعاليم دينهم، وتعريف^نشر مذهب أهل البيت (

الناس بحقيقة ما يجري في العراق وإيصـال صـوت المرجعيـة وشـرح 
ة الصور بياناتها ومواقفها وتوجيهاتها مضافًا إلى بذلكم الوسع في إظهار

ن خالل انجازاتكم وابـداعاتكم فـي الحسنة للمسلمين في سلوككم وم
  مجال الدراسة والعمل واهللا الموفِّق.

  محمد اليعقوبي
  ١٤٣٥شعبان  ٢٢
  
  
  

 

   )ظله دام( اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة
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  عليكم ورحمة اهللا وبركاته السالم
 نسبةبال االبتالء محل االسئلة من مجموعة المباركة اياديكم بين نضع
 او مالحـرا اهللا بيت حج الى يذهبون الذين المكلفين من متعددة لعناوين

   المفردة العمرة اداء
 يتمـون هـل سفرهم فترة في المدة تلك طيلة صالتهم عن والسؤال

  المحسنين جزاء خير اهللا ؟جزاكم يقصرون ام الصالة
   الحرام اهللا بيت حجاج قوافل متعهدو /١
 واداء جالحجـا لخدمة السنة في واحدة مرة سفرهم كان اذا فيما - أ

   منهم المطلوبة مهامهم
   الحج ىال باإلضافة المفردة للعمرة سفراتهم تعددت اذا فيما - ب
 يةواللوجسـت والفنيـة االدارية مهامهم باختالف الحج هيئة موظفو /٢

 طيلـة الرسـمية دوائـرهم في وظيفتهم اداء عنهم يتعارف حيث ونحوها
 لـديارا فـي وظيفتهم ألداء يسافرون قد العمرة او الحج ايام ماعدا السنة

   المقدسة
 مـن ويسـتفاد للحـج فرصـة تعطى التي الوظيفية العناوين بعض /٣

  .الحج فترة اثناء خدماتها
   ذلك ونحو وممرضين ومعاونين اطباء من الطبي الكادر -أ

 وظيفتـه يـؤدي والـذي الحـج لهيئـة المرافق االعالمي الكادر -ب
   الحج في االعالمية
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 او النقـل حـافالت فـي منهم يستفاد حيث النقل وزارة موظفو - ج
   الجوي الطيران

 وكـذلك المفردة والعمرة الحجاج قوافل مرشدو الفضالء االخوة /٤
  .المرشدات االخوات

  بسمه تعالى
  . ال يصدق عليه في هذا الحال إن عمله السفر فصالته قصر.أ -١

لهـا ومتابعـة شـؤونها  عمله هذه السـفرات والتهيئـةإذا جعل  -ب
  فصالته تمام.

ين يكّلف بمهـام فـي المدينـة المنـورة والـبعض بعض المنتسب -٢
و مكـة اآلخر في مكة المكرمة، وحينئـٍذ ال يبعـد أن تكـون المدينـة أ

ي فــمحـًال لعملهــم فــي هــذه الفتــرة فكــأنَّ دائــرتهم تنقــل أعمالهــا 
كـة أو أو أنَّ لعملهـم محلِّـين أحـدهما مالموسم إلى مكـة والمدينـة 

كـان  المدينة في أيام الحج والعراق فـي بقيـة أيـام السـنة، نعـم مـن
ر فيهـا، ومـن كـان ي فـعملـه  عمله في مكة ومرَّ بالمدينة زائرًا فيقصـِّ

إنـه المدينة وذهب إلى مكة فـي أيـام الموسـم ألداء الفريضـة فقـط ف
  يقصِّر فيها كذلك.

ــدق عر -٣ ــأ،ب: ال يص ــوا ف ــم ليس ــة فه ــم مك ــل عمله ًا أن مح
  كالذين ذكرناهم في السؤال الثاني.

فإنـه يـتم  -كقائـد السـيارة والطـائرة -إذا كان عملهم السـفر -ج 
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فـي الطريـق وفـي األمــاكن التـي يمكـث فيهــا قلـيًال بمـا ال ينــافي 
استمرارية العمـل، أمـا المكـث الطويـل كعشـرة أيـام وأكثـر فإنهـا 

  المذكور، وحينئٍذ ينوي اإلقامة ويتم.تنافي العنوان 
  .كالذي ذكرناه في الفرعين أ، ب من السؤال االول -٤

  ١٤٣٥شوال  ١٨ - محمد اليعقوبي

 

سماحة آية اهللا العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (أدام اهللا ظلكـم 
  الوارف)

  ما هو راي سماحتكم حول السؤال التالي:
ما الحكم الشرعي للتشـريح الجنـائي اي التشـريح الـذي تـامر بـه 

ما  لية اوالسلطات  القضائية المختصة بالتحقيق وتنفذه دوائر الطبابة العد
  يعرف بتشريح جثة االنسان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة؟

  بسمه تعالى:
ا ال يجوز تشريح الميت اي قطع جزء او اجزاء من جسمه لحرمته ميت
ءة كحرمته حيًا، نعم اذا توّقفت مصلحة مهمة على تشريحه كإثبات بـرا
هم متهم او استيفاء حق انسان او للفصل بين متخاصمين او لدفع ضرر م

  وتوقف االثبات على التشريح، جاز.
أما مجرد معرفة سبب الوفاة فال يبّرر القيـام بالتشـريح، وقـد نبهنـا 
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باألحكام  الشرعية واالقتصار فـي  الجهات المعنّية  الى ضرورة االلتزام
التشريح على الموارد المرخَّص بهـا شـرعا. واّال كـان المباشـرون قـد 
ارتكبوا كبيرة والعياذ باهللا، ويتحمل المباشر للقطع ديًة على فعله لـذوي 

  الميت ومقدارها مذكور في كتاب الديات من الرسالة العملية.
  ٢١/١١/٢٠١٤ -١٤٣٦محرم//٢٨ محمد اليعقوبي

 

 

م ظله اية اهللا العظمى الشيخ محمد اليعقوبي داالمرجع الديني سماحة 
 الوارف 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 في جامعة المصطفى العالمية في قـم المقدسـة طالب ماجستيرإني 
مقارنة بين الفقه والقانون وهـو مـن   وعندي بحث حول غسيل االموال

ولقد بحثت كثيرا في الفتاوى واالسـتفتاءات ولـم   المسائل المستحدثة
يعة اجد رأيا فقهيا لعلمائنا حوله ومن المهم جدا طرح رأي فقهـاء الشـ

وغسـيل  بالمسألة وكذلك ذكر المستند الفقهي للفتوى ضـمن البحـث 
  االموال او بعبارة اخرى تبييض األموال

  بسمه تعالى
  وبركاته السالم عليكم ورحمة اهللا

(غسيل االموال) عملية تخريبية القتصاد البلـدان ومفسـدة ألخـالق 
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الناس وسالبة لدينهم، وتوفر بيئة مناسبة لالنحـراف والجريمـة وكانـت 
ممارستها في البداية محصورة بيد مافيات الجريمة والعصابات ورؤوس 

يهـا الفساد والتخريب إال انها تحوّلت الى ظاهرة عامة ومّدمرة انحـدر ال
  الكثير من الساسة والسماسرة ورجال االعمال وناهبي ثروات الشعوب.

قـد عوقد التفت العالم المتحضر الى خطورة هذه الظاهرة فبادر الى  
ة المؤتمرات والندوات على أعلى المستويات للتشاور في كيفية مكافحـ

انين هذه الظاهرة ووضع اآلليات المناسبة لكشفها وتطويقها، وسـّن القـو
صارمة تجريم المتعاملين بها وتثقيف المجتمعات بخطورتها والعقوبات الل

منها  التي توجبها، وإن كانت هذه المؤتمرات لم تحقق شيئًا حتى ما كان
ل هـم على مستوى القمة لعدم الجّدية والمصداقية لدى القائمين عليها ب
لـدول االذين يديرونها، وال زالت هذه الظاهرة الخبيثة تزداد نخـرًا فـي 

  والمجتمعات .
 أما من الناحية الشرعية، فالظاهر أن ثالثة عناصـر تـؤثر فـي حكـم

  المسألة :
المغسول : أي األموال التي يراد غسـلها فقـد يكـون مصـدرها  -١

ارة محرمًا كاألموال المكتسبة من عمليات السرقة الخاصة والعامـة وتجـ
 واالختالس المخدرات وتهريب النفط والدعارة وتهريب البشر والرشوة

ة وتزوير العملة والسمسرة ومكافآت انشطة الجاسوسية واالرهاب وفديـ
 االختطاف.
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وغالبًا ما يكون الهدف من غسيل األمـوال هـو تبيـيض مثـل هـذه  
ل األموال وشرعنتها عبر التحويل المالي فـي البنـوك، فـاذا كـان المـا

 المغسول حرامًا حرمت العملية كلها.

د الجهة المستفيدة من غسل االموال، فقالغاسل : أي الشخص او  -٢
تكون مما ال يجوز العمـل لصـالحها كالتنظيمـات االرهابيـة ومافيـات 

ن الجريمة والحكام المتسلطين على الشعوب بالحديد والنار والخـارجي
على القانون والمحرضين على العنف وتمزيق المجتمعـات بالعنصـرية 

ا كـان مالي وغسيل االموال إذوالطائفية وهكذا، فتحرم عملية التحويل ال
ن عـالمستفيد من هؤالء الذين ال يجوز تقويتهم بالمال، وبغـّض النظـر 

 العنصر االول للعملية.

ومثال ذلك بعض الذين يدّعون أنهـم جمعيـات خيريـة فيجمعـون 
عوى الزكاة والصدقات والتبرعات ليرسلوها الى الجماعات االرهابية بـد

  ذه العملية محرمة من جهة الغاسل .أنهم مجاهدون وأمثال ذلك، فه
لها الغسل : أي الجهة أو الجهات التي تقوم بغسل االموال وتحوي -٣

 والتوسط في العملية من بنوك أو سماسرة أو أي مؤسسات مالية أخـرى
 فقد تحرم المعاملة من هذه الجهة الن من يجري عمليـة التحويـل غيـر

 ابًا أوتدعم فسادًا أو ارهشرعي كالشركات الوهمية أو المشبوهة او التي 
 ان القائمين عليها فاسدون.

ومما تقدم يظهر أن الحرمة يمكن ان تكون بأي سبب من هذه الثالثة 
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فضًال عن مجموعها، ومضافًا الى ذلك يوجد أكثر مـن سـبب للحرمـة، 
  منها :
ان العقالء والمتخصصين أجمعوا على ان فـي العمليـة تخريبـًا  -١

 جتماعيـةمنكر محرم سميناه وامثاله بالمنكرات االاقتصاديًا وغيره، وهذا 
و نحو ألذا فأنه غير مألوف كالمنكرات الفردية مثل شرب الخمر او الزنا 

 ذلك.

فأنه  في العملية، -كالبنوك  –إذا استعملت المؤسسات الحكومية  -٢
الجامع  إال باذن الفقيه –وجميع الممتلكات العامة  –ال يجوز استعمالها 

 عية والقيادة، وإال يصبح التصرف حرامـًا، وعمليـة غسـللشروط المرج
 األموال غير مأذون بها شرعًا.

نعم يمكن استثناء بعض الحاالت المذكورة لالضطرار كمن يحتـاج 
الى تحويل مال خاص من أصل شرعي ألجراء عملية جراحيـة مضـطر 
، اليها في بلد آخر وال تسمح قوانين دولتـه بتحويـل مثـل هـذا المبلـغ

وله على حساب عـدة أشـخاص او يسـتفيد مـن بعـض الثغـرات فيح
ال، القانونية، وهذه العملية قد ال تدخل أصًال في عنـوان غسـيل االمـو

 ِنَفَم ى(ويبّررها االضطرار أيضًا بشرط كون أصل المال حالًال ، قال تعال
)، ١٧٣-البقرةرَِّحيٌم) ( َغُفوٌر لّلَها ِإنَّ َعَلْيِه ِإْثَم َفال َعاٍد َوَال َباٍغ َغْيَر اْضُطرَّ

  وفي الكلمة المشهورة (عند الضرورات تباح المحذورات).
هذه هي الحاالت المتصورة والمعروفـة لظـاهرة (غسـيل االمـوال) 
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بالمصطلح االقتصادي، واستثمر هذه الفرصة لتوعية األمة وإلفات نظرها 
مصـطلح لحاالت أخرى من الغسيل ليست داخلة في غسيل األمـوال بال

االقتصادي المعروف لكنها تتضمن معناه وهو مناقلة المال عبر أكثر من 
  واسطة ليؤدي غرضًا خبيثًا من خالل صبغه بوجه قانوني وشرعي.

 ومن تلك العمليات ما يقوم به البعض من التحايل علـى المرجعيـة 
 هم والالدينية غير الحاذقة ليستخرجوا منها فتاوى أو مواقف تحقق أهداف

تطيعون ذلك بالمباشرة فيدفعون ماًال ألحد األشـخاص الـذي يـأتي يس
لى لتقديمها الى المرجعية بعنوان الحقوق الشرعية ونحو ذلك فيحصل ع

و طلـب ثقة المرجعية باعتباره متدينًا ملتزمًا ويقوم هذا بعرض مقتـرح ا
جيب أمام المرجعية وهو نفسه الذي أرادته الجهة الدافعة للمـال، ويسـت

  ع لطيبته ويعطي الموقف المطلوب.المرج
ذا او ان جهة تريد أن تفّرق بين المسلمين وتـذكي نـار الطائفيـة وإ

 فعلت ذلك علنًا يفتضح أمرها فتأتي الى شخص ساذج بسيط وتتبرع له
 تفـاًالبمال او تتظاهر بالتدين وتسّلم له المال ليقيم مجلـس عـزاء او اح

يـه اثـارة طائفيـة والتركيـز علدينيًا حول الموضوع الفالني الـذي فيـه 
تحقـق وتطعيمه بالروايات الخرافية وينفذ هذا الساذج وامثاله العمـل وي

  مراد الجهات الدافعة .
والمثال التاريخي على هذا النمط من غسيل االموال ما فعله عبيد اهللا 
بن زياد الكتشاف مقر اقامة مسلم بن عقيل في الكوفة فدفع ماًال وفيـرًا 
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ه معقل وأمره ان يتغلغل بين أصحاب مسلم ويكسب ثقـتهم الى مستشار
ثم يطلب منهم أن يدلوه على مسلم ليسّلم المال، وحركة مسـلم كانـت 
بحاجة الى المال ونفذ الملعون هذه الخطة وتظاهر بالوالء ألهل البيـت 

) حتى دّله مسلم بن عوسجة على مسلم وأصطحبه معه وكان الذي ^(
  كان.

و ة الى غسيل من نوع آخـر للهويـة أو العنـوان اويحُسن هنا االشار
الشخصية، ومن أمثلته ما تقوم بـه بعـض الجهـات لغسـيل االرهـابيين 

الـى  السعوديين الذين قاتلوا في العراق وسوريا والذين يريدون العـودة
م يسيا ثبالدهم واالستفادة من العفو الملكي في بلدهم فينقلون الى إندون

سعودية بعد أن يعطـوهم صـفة مبلغـين قضـوا يعودون من هناك الى ال
واجب الدعوة واالرشاد خارج البالد، وقد نقل لـي بعـض المسـؤولين 

  اإلندونيسيين انهم تجاوزوا المئة الى اآلن.
ئـد وإنما ذكرت هذه االمثلة ليكون المجتمع واعيًا للدسـائس والمكا

ل بين القتااء والتي تدبَّر له لتفتيته وتمزيق وحدته وإذكاء العداوة والبغض
  الناس حتى تخلو الساحة ألولئك الشياطين لتمرير مشروعهم.

                                                                      
  محــمـــد اليـعـــقوبي

                                                                    
  ١٤٣٦صفر//١٣
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ـــق ا                                                                   لمواف
٦/١٢/٢٠١٤  

 
 
 
 

 

 

 

 انا طالب دراسات عليا ماجستير في القانون واحتاج للبحث فـي -١
 ا مبـدأمفهوم حسن النية في مادة القانون الجنائي فهل لكم ان تعرفون لن

حسن النية وفق الشـريعة االسـالمية او تـدلونا علـى بعـض المصـادر 
  .االسالمية جزيتم خيرا

  بسمه تعالى
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

  يتقوم بعدة اركان: حسن النية
 الصدق فيها بأن يكون ظاهره وباطنه متطابقًا بعكس المنافق. -١
 االخالص بأن يكون غرضه وهدفه متجردًا من أي أنانية وأغراض -٢

 شخصية على حساب الهدف السامي المقصود.
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 الصالح أي أن يكون الغرض صالحًا وخيرًا. -٣
 كتاب وسائلوتوجد احاديث شريفة كثيرة في النية تجدها في مقدمة 

  الشيعة.

 

د هل يمكن للمرأة أن تبلغ درجة االجتهاد، وهل يجوز لها تقليـ -٢
  نفسها حينئٍذ وهل يجوز لآلخرين الرجوع اليها؟

  بسمه تعالى
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ليس من المستحيل بلوغ المرأة درجة االجتهـاد إذا تـوفرت لـديها 
على ذلك كما حصل لعدد من النسـوة فلـديها مـن الظروف المساعدة 

الذكاء والصبر والمطاولة والعزم ما يكفـي لبلـوغ هـذا الهـدف ولكـن 
ا ية فـإذالمشكلة عدم وجود البيئة المناسبة مع كثرة مشاغل المرأة العائل

ل بلغت المرأة درجة االجتهاد فال يجوز لها الرجوع الـى غيرهـا وتعمـ
ليدها ن يحتمل فيها االعلمية فإنها يمكن تقبفتاوى نفسها وإذا كانت مم

رة البصـي والرجوع اليها من قبل النساء خاّصة. اسأل اهللا تعالى مزيدًا من
  والتوفيق والثبات على الصراط المستقيم.

 

) سنة، وتـدرس معنـا الكثيـر مـن ١٩انا طالب جامعي عمري ( -٣



٩٥٧٥ 
 

معتـادًا عليهـا، لـذا لـم اسـتطع الفتيات المتبرجات وهي حالة لم أكن 
السيطرة على نفسي وضبط شهواتي فأنظر الى هذه الطالبات وفشلت في 
اختبار العّفة وحفظ العين من النظر المحرم، وأنـا شـاب متـدّين لكـن 
الطالب معي منغمسون في النظر المحّرم والعالقات مع الجـنس اآلخـر 

كالمي على محمل مما ُيضعف مقاومتي، فأرجو من سماحتكم أن تأخذ 
  الجد وأن تريحني من هذا األمر.

  بسمه تعالى
   .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

اصبر حتى يرزقك اهللا تعالى زوجة صالحة تغنيك عـن المتبرجـات 
ميـق الفاسقات، أما النظر لهنَّ فهو سهم مسموم من سهام إبليس وفّخ ع
 نتصارمن فخوخه الصطياد المؤمنين فاحذر منه واجتنبه واعلم إن لّذة اال
قـاس على النفس االمارة بالسوء واالمتناع عن السقوط في غوايتهن ال ت

اِئَنـَة ُم َخَيْعَلـمتعة الوهمية التي يحسُّ بها أصحاب العيون الخائنـة (به ال
هم حسرة وندامـة ) ثم تكون علي١٩ -غافر) (ْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُرألا

في الدنيا واآلخرة، وهم لهزيمتهم فـي داخـل أنفسـهم يعملـون علـى 
عهـم وهم ماستفزاز أمثالك من المتسامين والمترّفعين عن أفعالهم ليسقط

 ء َفَال َتتَِّخُذوْاُنوَن َسَواَتُكوَودُّوْا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروْا َفكما يفعل الكفار (
ة ال تحـّل لـك )، فإذا وقعت عينك على امـرأ٨٩ -النساء) (ِمْنُهْم َأْوِلَياء

لفـور فتذّكر أن اهللا تعالى مطّلع عليك وأنت في محضره المبارك وعلى ا
  رك الى جهة اخرى وستجد الطمأنينة في قلبك.غّير اتجاه نظ
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  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظلكم الوارف
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

نحن مجموعة من طالب وطالبات الصـف السـادس العلمـي وقـد 
هر شـمتحانات تبدا في السابع والعشرين مـن قررت وزارة التربية ان اال

 ١٨/٧الـى  ١٨/٦حزيران وكما هو معلوم فإن شهر رمضان يقع ما بـين 
 يام قدوان هذه السنة هي المصيرية لنا وانها تحدد مصير حياتنا وان الص

 يضر بعدم القراءة وخاصة بعد االمتحان حيث نقضي وقت للراحة بسبب
صل فم وان شهر رمضان يقع في فصل الحر التعب ثم نقرأ لالمتحان القاد

 الصيف وان االمتحانات تجري في الجامعات فهل تجوزون لنا االفطـار
جـوزون تهذا العام في االيام الضرورية اي في ايام االمتحانات؟ واذا ال 

  لنا وفطرنا متعمدين ماذا يجب علينا فعله من فدية وصيام؟ 
 ونحن قد ظلمنا في السـنةنرجو من سماحة ا لمرجع مراعاة ظروفنا 

 من الوزارة حيث اجل الدوام لمدة شهر  وحذفت امتحانات نصف السنة
 ة التيالتي كانت مهمة لقراءة ما اخذنا في الفصل االول والظروف االمني

  .تجري في البلد
 بسمه تعالى

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
هذا االسـاس م وقت دراسته على ينظمع تمن كان قادرا على الصوم 

ار بحيث ال تضّر بدراسته ومستقبله كان يقرأ الليـل كلـه وأطـراف النهـ
  .حل ناجح ومالئم لكثيرينفيجب عليه ذلك وهو 



٩٥٧٧ 
 

د ليكون اكثر قابلية ونشاطًا علـى الدراسـة فتوجـان يفطر  ومن شاء
يتيسـر لـه يوميـا الخـروج طريقة شرعية للتخّلص من الوجوب عنـدما 

كيلـومتر صـباحا ويتنـاول بعـد قطـع المسـافة  ٢٢بالسيارة الى مسافة 
 المذكورة شيئا من الطعام او الشراب ويعود الـى اهلـه مفطـرا ويمكـن

نـات ولو في ايـام اداء االمتحالجماعة ان يستاجروا سيارة لهذا الغرض 
لـى افقط كما كانوا يفعلون اثناء الدوام حينما يستأجرون خطوط النقل 

  .الدوام الرسمي ذهابًا وإيابًا
ة على ظن القدرمتعمد من دون عذر فغير جائز، لكنه اذا الاما االفطار 

قـع او ووجد نفسه مضطرًا لتناول المفطر  االستمرار بالصوم فصام لكنه
در قـفي حرج ال ُيتحمل عادة ولم يتيسر له السفر فيجوز له ان يتنـاول 
ثـر كاالحاجة من الطعام او الشراب او الدواء لدفع الضرورة وال يتوسع 

   من ذلك ثم يقضي ذلك اليوم الحقا واهللا المستعان.
  محمد اليعقوبي

  ٢٠١٥ /٤ /٨ - ١٤٣٦جمادى االخرة   ١٨

 

ام سماحة المرجع الديني آية اهللا العظمى الشيخ محمـد اليعقـوبي (د
  ظله)

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
ال يظهر بين وقت وآخر من ُيسيء الى هذا الرمز الديني أو ذاك وينـ

  نه فما هو موقفكم من هذه الحالة؟م
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  بسمه تعالى:
  وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته:

دة موقفنا من هذا الفعل صريح وواضح إذ منعنا منه في بيانات متعـد
) ^وبمناســبات شــتى، وهــو مخــالف لســيرة االئمــة المعصــومين (

جيهاتهم لشيعتهم، وال شك أنه يوجب الفرقـة والتشـتت والخصـام وتو
ــه ( ــه بقول ــالى عن ــارك وتع ــى اهللا تب ــد نه ــزاع وق ــاَزُعو َوَالوالن  ْاَتَن

جب مراعاة و)، وكلما ازدادت المشتركات بين فئتين ٤٦األنفال)(َفَتْفَشُلوْا
فنا هذا األمر أزيد، وإذا عجزت هذه المشتركات الكثيرة عن توحيد صفو

ة وال فليوّحدنا العدو المشترك الذي ال يرقـب فينـا جميعـًا إّال وال ذمـ
  يتورع عن انتهاك أقدس المقدسات وارتكاب أعظم المحرمات .

  واهللا المستعان على ما تصفون.
  محمد اليعقوبي

  ٥/٤/٢٠١٥- ٢/١٤٣٦ج/١٥

 

 

يخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) فـي تناول سماحة المرجع الديني الش
١(بحثه الخارج في (فقه الخالف) الذي يلقيـه علـى جمـع غفيـر مـن  )

                                                    
١ االحد )١( ١ محرم ٨ ١/١ المصادف ٤٣٧ ١/٢ ٠١٥.  
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اساتذة وفضالء الحوزة العلمية المسألة التي أجمع عليها فقهاء األماميـة 
أبن او  -وٌحكي االجماع عن فقهاء العامة ايضًا وهي عدم توريث أبناء  

الميت اذا كان واسطتهم الى هذا الميت قد مات في حياته ووجد -بنت 
  لهذا الميت ولد مباشر ألنه أقرب منهم .

رض سماحة المرجع ادلة الفقهاء وناقشها تفصيًال ثـم عـرض وقد ع
قاق في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خاللها إمكان القـول باسـتح

هؤالء االحفاد واالسباط من جدهم شيئًا من التركـة حتـى مـع وجـود 
  األوالد المباشرين للجد.

  وسُينشر البحث مفصًال في كتاب مستقل بأذن اهللا تعالى. 
لى عمية هذا الحكم الشرعي فإننا ننشر هنا خالصة نتائج البحث وأله

  شكل مسائل فقهية:
(مسألة) يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته وله منهمـا   

أحفاد أو أسباط مع أوالد مباشـرين أن يوصـي بـإخراج حصـة ولـده 
يًا حـين مـوت الموصـي، حكما لو كان  -ذكرًا كان أو أنثى–المتوفى 

اعـد الورثة الموجودين فعًال حينئٍذ إنفاذ الوصية وفـق القو ويجب على
ًا  ضـعافالمقررة، ويتأكد الوجوب فيما لو كان األحفاد أو األسباط أيتامًا

  ُيخشى عليهم الفقر والحاجة.
(مسألة) لو لم يوِص الميت في مفروض المسألة السـابقة، فـإذا   

جوبًا علـى الورثـة كان األحفاد أو األسباط صغارًا محتاجين فاألحوط و
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اإلنفـاق علـى هـؤالء الصـغار  -إن كانوا بـالغين راشـدين–اآلخرين 
بالمعروف إلى أن يبلغوا ويرشدوا وللورثة عدم الزيادة في مـا ينفقونـه 
على الصغار عن حصة أبيهم أو أمهم المتوفين في حياة جد الصغار وال 

وفى ونمائها فرق في احتساب التركة بين أصول األموال التي تركها المت
  المتجدد متصًال كان أو منفصًال.

وإن كان للصغار مورد مـالي كـاٍف لمعيشـتهم أو كـان هـؤالء   
فـي فـرض عـدم –األحفاد واألسباط بالغين فـاألحوط لزومـًا للورثـة 

ن يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر إخراج حصة م -الوصية
ًا الرجـوع إلـى الغيـر مقـدممثل حظ األنثيين، وفي هذا االحتياط يجوز 

  األعلم على غيره. 
وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغارًا، وكذا فـي حـال   

كون الورثة الفعليين محتاجين ويضّر بحـالهم إخـراج شـيء لألحفـاد 
جميع واألسباط، فاألحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ ال

  الغير مقدمًا األعلم. ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى
(مسألة): األحكام المذكورة في المسألة السابقة ليست ذات أثـر   

 لمسألةرجعي، فلو لم ينفق الورثة البالغين على الصغار قبل اعالن هذه ا
ين ليوم حال يضمنون مقدارها اليوم، واألحفاد الذين كانوا صغارًا لكنهم ا

  أحكام الصغار، وهكذا. اعالن هذه األحكام بالغون ال تنطبق عليهم
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)( 

  أنت الوصـيُّ المجتبـى علـُم الهـدى
  

ــؤوِّّال  ــك م ــُل في ــد صــّرح التنزي   ق
ــا   ــت بمســِك عطوره ــٍة بعث   فــي ليل

 

ــال  ــود تجّم ــا الوج ــّوعت دني   فتض
ــًة  ــا بغت ــادت إلين ــد ع ــوالي ق   م

  
ـبال    شرُّ الشـراذم قـد تفانـت فـي ال

ـًا   ـبالد تعنّتـ ــي الـ ــادًا ف ــت فس   عاث
  

ــرٌف وال...  ــردعهم وال ع ــن ي   ال دي
رِر النعــيم يحــوُطهم   ــاتوا علــى ســُ   ب

  
ــأكال  ــربًا أو م ــراية مش ــُع الس   جم

ـيس َمـن     وهناك من ُعـِدَم الغـذاء ول
  

  يحنو عليـه وفـي حرارتـه اصـطلى 
ـنٍم   ــن مغـ ــا م ــا ربن ــدنا ي ــا عن ــــَوال   م ــــه إال ال ــــٍد وآلل   لمحم

  
  

                                                    
 المرجـع سـماحة أمام ألقاها الكرعاوي الحسن عبد الشيخ للشاعر قصيدة من أبيات ) ١(

 المـؤمنين أمير ميالد ذكرى بمناسبة الخارج، البحث مجلس في ظله) (دام اليعقوبي الشيخ
١ يوم السالم) (عليه ١ رجب ٣ ١ المصادف ٤٣٥ ٣/٥/٢ ٠١٤.  
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السنة الثامنة من بحـث الخـارج الـذي بـدأ سـماحة بمناسبة انتهاء 
نه وطبعت م ٢٠٠٦-١٤٢٧المرجع اليعقوبي (دام ظله) بإلقائه في شعبان/

ثمان مجلدات بعنوان (فقـه الخـالف) واسـتفاد منـه مئـات األسـاتذة 
ريخ والفضالء، فقد نظم جناب الشيخ حسنين قفطان األبيات التاليـة لتـا

  ي.بداية البحث بالهجري والميالد
  شعباُن فيِه من الكواكـِب خمسـٌة ـــاِن ـــلِّ بن ـــا بُك   بزغـــْت ُيشـــاُر له
  والعلُم سادسها ُغداَة صدعَت تلــ ــرآِن ــي الق ــات ف ــِه كاآلي ــهُج في   ـ
  فُهُم كأصحاِب الكساِء وعلُمَك اـل ــــسَّامي كجبرائيـــَل فـــي الميـــزاِن  

  منعوَك عن حقٍّ كمـا منـَع اإلمـاَم  ـــِه ـــن حّق ـيخاِنالمرتضـــى ع ــ   الش
  إذ كان أولى الناس بـاألمِر الـذي ـــاني ـــِه للث ـــْم ب ـــار أوَّلُه ـــد ط   ق
  ـيا صدَر علِم اِهللا فيَك تحقَّـَق الـ ــدراِن ــه الص ــّحى ل ــذي ض ــحلُم ال   ـ

  فكأنَّ ربََّك قد رأى بَك جوهَر الــ ـليم واإليمـــاِن ـإخالِص والتســ   ـــ
ـًا)   من خمسٍة علمًا سـقاَك (مؤرخ فـــي شـــعباِن أي أّن غـــرس العلـــم 
هو ُمذ سقاَك (مؤرخًا) من شـهدِه  ـــاني ـــَك الربَّ ـــاُب بعلِم ـــَع الكت ُجِم 
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قصيدة ترجم فيها فضيلة الشيخ حسنين قفطـان بيـان سـماحة المرجـع 
وار (ال بديل عن الحـالشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الوارف) المعنون 

لبقـاء اوالقبول بالتنازالت العادلة) حول األحداث األخيرة بالتفصيل مـع 
  على ألفاظ البيان بقدر المستطاع .

  (فليس بديٌل عن حواٍر وعن تنازٍل عادل)
 الشـعُب سالمًا على مـن أسـهَر

  َفـــــــــــــــــــــُهطر
ــأو   ــبالِد وضــُع ُهقلَق   بمــا أزرى ال

  األذى ُهنفسـَ  ستشـعرًاُم فأصدرُه  
  

ــِه   ــًا ب ــالَتأّد بيان ــرىالُك ُهى رس   ب
  ُهكَمـوُح ى القضاَءحيَّ بمضمونِه  

  
  فلم يعتمْد زورًا ولم يحتمـْل وزرا  

  علـى هيئتـِه أفـراُد بأن صادقْت  
  

ــائِج     انتخاباتنــا جهــرا أصــواِت نت
  ٍةانعطاف خيُر وفي ذلك التصديِق  

  
  ارَّشـَّ ال ُيِبـَد يبني وأْن ْنأ شاَء ْنَمِل  

ــْعَجِب   ــَج ِهِل   ضـرىَي ْنأ فينـا يأسـنا قبـَل ُدبدُِّي    ٍلتحــّو مفتاحــًا ونه
  عـرىنَ توحيٍد وعدٍل فلْن لى حاِلإ    ؤٍس وفرقـٍةُبـ حـاِل ا مْنَنُلوينُق

  ِهحقوِق كلَّ الشعُب وفي ذا يناُل
  

و أ ِقْروالِعـ ٍز فـي الـديِنبـال مـاِئ  
  ِحنَكـٍةب ِحالصـحي للحلِّ فأرشَد  خــــــــــــــــــــــرىأ

  
  ُهْم بِه أحـرى منَن السياسيي جميَع  

ــ   ــ دِءبَب ــِح ــادٍئ متعّق   ٍلواٍر ه
  

  المكـرا بعيٍد عن األهواء ال يضمُر  
 بمبـدِأ أن يرضى الجميُع ُهأساُس  

  الــــــــــــــــــــــــ
ــتناُز   ــى ُي ِلـ ــعَبحت ــذوا الش  نق

  صـــــــــــــــــــــراوالِم
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  فليَس بديٌل عن حواٍر وعن تنا..
  

  زٍل عادٍل كي ال َيِضَل بنا المسرى  
  يسودنَّ التنـازَل حكمـٌة ْنأعلى   

  
  راْزولـو َنـ لـيَننَ ْنأ فال سرٌف بْل  

 وا عــن قليــِلتغاضــَ قــد  فمــْن  
ـــــــــــــــــــوِق   ْمِهحق

  الكبرىُم ُهحقوَق ْمسيحمي تغاضيِه  
  يـرى النصـرافي إنجاحه ِل ـعدالَة   ُنويضَم واَرالذي يرعى الِح نَّإو  

  مـع البشـرى ذاك النجـاُح ُهُققَِّحُي    ما لِّبُك البصيُر ُلْدالَع هو المرجُع
  التـي لهـا الجهـاِت لُُّك ُهُدساِنُت

  
  ُتجرى يٌد الشعوِب سياساِت ِمبرْس  

  التـي مِماأل َةوقد خصَّ منها هيئ  
  

  ُخبرا ْمُهَحترعى مصاِل ْنَمبِ أحاطْت  
  فـي البيـاُن وال يتوانى من عناُه  

  
  راسـْ الُي َبيطِلـ ْنأ مِرهذا األ ِقتحقُّ  

  ..واسـتبا ِمْدوالَه القتِل وإال فغيَر  
  

  رَّالُمَجرُِّعنا اقبى ُتالُع ِضْرالِع ..حِة  
دَّ باُبـُه الخيـِر مجاَل وإنَّ     إن سـُ

  
  ارَّالشـَّ  ُكالساِل يطلَب ْنإفال عتٌب   

  ْمبيـنُه َرالتناُح الناُس وقد جّرَب  
  

راحـو اال الفما رِب     هزيمـَة والُخسـْ
  افي الصحر ُل الماَءيأَم اٍمظ مثُل بِه    جاهٍلل السالَح يُيعط وإنَّ الذي  

  عرىلو بلغ الشـِّ  بالجيِش ْعفال تقتِن    رايــٍةقائــدًا ذي ِد ْئيِّــَهاذا لــم ُت
النَّــاُس  يــأمَن أْن ضــامٌن وهــْل

ــــــــــــــــــــُه   ْمبعض
  ىُم استشـربينُه ُهْرلِّحوا والُكذا ُسإ  

ــداِء   ــاِء ألع ــراِق أبن ــآرٌب الع   م
  

ــا تقطيُعُققَِّحُي   ــا ِقه ــًا ن   غرىصــُ طع
  ٍشرنا أداًة كـداعمـا صـِ َبويا ُر  

  
  غــدرا ِهجنداِتــأالبــاغي  َذبنــا نفَّــ  

  ُهودحـُر العـدوِّ تخطيِط فإفشاُل  
  

  امـراأل َكيمِل ْنأ قبِل ْنِم ُهوتطويُق  
  بموقـٍف الصفوِف رهيٌن بتوحيِد  

  
  دراكتسـبًا َقـُم الشـعُب نُِّئيطَم لُه  

  والسـال.. بالكرامـِة فيـِه ُرويشُع  
  

 يغتـدْي كْي والتحريِر واألمِن ..ـِم  
ــــــــــــــــــــــــ   ارَُّح
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  وواجـٌب للشـعوِب وذلك حقُّ
  

  أجـرا ْنَبفال يطِل مسؤوٍل على كلِّ  
  صـعبًا منالـُه ما كـاَن وذا هدٌف  

  
ــا إ   ــاذا م ــَلال امتلْكن ــديَن عق  وال

ـــــــــــــــــــــبرا   ِهلِّـُك للشعِب فبالجدِّ واإلخالِص  والص
  

  الفجـرا ُغالغالي غـدًا نبُلـ وللوطِن  
  أقـرى مـا َحاستوفى النصاِئ بِه بيانًا    ًةمهابـ نا أنهى العظـيُملى ها ُهإ  

 ِساألنُفـ ذْيلِ ـطريَق الذي يهدْي    ـالـ وعيَّن للداِء الدواَء وأوضَح
  اَهـوأهَل الـبالَد كفـى اُهللا قْد ِهِب

  
  راووالَج َنْيالَم رأُيُه فجافىرورًا ُش  

  ْنيُك ولْم الوفيَّ كاَن قْد يِهصدَرِل  
  

  اردصـ ْمُهَثثـاِل كـاَن ًا بـْلَبنََذ ْملُه  
  ِهِبـ فاخرْت ْنإ بني يعقوَب نَّإو  

  
  فخـرا ٌةمَّـُأ ِهترقـى ِبـ ْمُهغدًا دوَن  

  احمـٍد ِوْنٌه بالمرتضى صـِ َبله َش  
  

  الديَن والكفـرا ُليفُصٌط راِص هواُه  
  ْنتابعيِه فال تُكـ ْنِم ْنذا لم تُكإ  

  
  ارَّالشَّ ُرال يضِم )الشيُخـ (ًا له فعدوَّ  
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 لهظ دام اليعقوبي محمد الشيخ المفدى العام لمرجعنا المجلس في قيلت
 وفيها بارا أنطوان الدكتور المسيحي األديب العالمي المفكر استقبال لدى

 يرالغـد مهرجان لحضور دعوة تلقيه اثر وذلك للعراق زيارته عام تأريخ
  المقدسة العلوية العتبة تقيمه الذي

ــرعم ــي تب ــاُء أصــغريك ف    الوف
ــــك ــــًا اُهللا وأودع ــــه حب    ل

ــدي ــا ن ــف المحي ــوى عفي   اله
ـــدمت ـــاك ق ـــٌة جناح    معرف

ــدم ــأني تق ــاس ك ـــ بأنف    حي
ــت ــن الس ــل اب ــارى كه  النص

   الــــــــــــــــــــــذي
ــم ــاس ه ــا الن ـــ او اخ ام    نظي
   الضميـــ حــر هــو هكــذا نعــم

ــت ــز فكن ــيوف أع ــن الض   وم
  حبــه فــي محصــت النــك

   لـــه الســـماء هيئتـــك لقـــد 

  الـوالُء منـك شـاب وما وشبت  
ــوق ــو يت ــد أول ــاُء الرش   واالتقي
ــهي ــجايا ش ــ الس ــاُء ككأن   م

  اإلنتمـــاُء يهزهمـــا وحـــٌب
ــدٍر ــاقها ـ ــك س ــه ل ــداُء من   الن

ــُت ــه ذمم ــن ب ــه م ــاؤوا الي   أس
ــدي ـــُر  العطــاء فــي وهــم عن

ــــــــــــــــــــــواُء   س
  ابتــداُء جــداه مــن حيــدرٌة ـــِر
ــه ــنغمس الي ــاؤوا الوجــد بم   ج

ـــؤادًا ـــق ف ـــه يحل ـــاُء في   النق
ــا ــن ســعد وي ــه م   الســماُء هيئت
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ـــرت ـــه طه ـــا فأحببت ..                               والطع
ــي ــه عل ــداء وط ــو ابت   .. الوج

  ..النفـــو تســـتجم بحبهمـــا
ــت ــهار وكن ــيا انص ــي  الض ف

ــــــــــــــــــــبا   ..الص
ـــ بطعــم المســيح فكنــت   الذبي

ـــين ـــة حس ـــا الكرام    والكبري
   الحسيــ وأخـت الحسين لحب
   وأنــ جسـمًا مـريم ابـن فأنت

ــان ــي نبي ــك ف ــا وجه   اجتمع
ـــك  ـــك حـــب الن ـــا ب   التقي

  المستنيــــ تأريخـــه لمجـــدك
ـــق ـــأريخكم فواف ـــه( ت   قول

 ١٤١                                                                                                                                        

  الوعـاُء ُينـقَّ لـم إن طاب ما م..

ــده د.. ــٌف أحم ــو ال   بــاُء وه

ــرًا س.. ــهما طه ــاُء وبغض   َللوب

  كـربالُء باسـمه زكت فيمن ح..
ــح ــي ـ ــف ف ــن الط ــلته م  غس

  الـــــــــــــــــــــدماُء
  اشــتهاُء رؤاُه فكــرًا فأنتجــت

ــن ــى ـ ــال والمرتض ــك س  من
  انحنـــــــــــــــــــــاُء

  ُيضـاُء بفكـٍر روحـًا احمد ـت
  تنــاؤوا ديــٍن أبنــاء ويــارب

  االنبيــاُء يلتقـي ال الـبغض وفـي
ــاُء وهــو اهللا وفــق مــا ـــر   اجتب

ــيب ــا نص ــن برحمتن ــاُء م   )نش
١٥٢٧٠١٩٠٣٥١٤٣٥  
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)( 

ــالِم ــَر الك ــنِظُم نث ــدمَع َي ــاِم    دْع ال ــديَع النظ ــعرًا َب ــُر ش   وينث
  وقطِّــْع فــؤادَك فــي بحــرِه

  
ــاِم   ــهيِد االم ــبِّ الش ــُه ُبح   وِزْن

ــوِف   ــوُم الطف ــَك ي ــوُل بقلب   َفع
  

ــاِم   ــَك الخي ِراِم بتل   كفعــِل الضــُ
ــدى   ــيُّ الُه ــذاه نب ــٍل َغ   وطف

  
ٍَة أو أثـــاِم     وزّكـــاُه عـــن َزلَّ

  ُيثيــــُر ألدُمعــــِه دمعـــــٌة  
  

جاِم   ــدموِع الســُ ــه بال   ويبكــي ل
  ويحملــــُه فــــوَق أكتافــــِه  

  
ـــالِم   ـــدأُه بالس ـــغيرًا وَيب   ص

  
                                                    

 جمـال االميـر عبد السيد االديب الشاعر القاها بيتًا عشرين  تتجاوز ال مقطوعة كانت) ٢(
 والـزوار الوفـود مـن عـدد بحضور ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة مكتب في الدين
 يـوم ُمـدن عـدة من والصيدلة الطب كلية واساتذة االختصاص اطباء من كبير جمع بينهم

١الحرام/ محرم/١٤ ٨/١ الموافق ٤٣٦ ١/٢  اهللا فجزاه قريحته جادت بما عليها زاد ثم ،٠١٤
 المحسنين. جزاء خير
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  ولـــْم َيـــنُج حتـــى أحّبـــاؤه
  

  إذا ما شكى من سـماِع المـالِم  
ــُه   ــِه ِعلَم ــي فم ــكُب ف   ويس

  
  الـوحُي أزكـى ُمـداِمبريٍق بـه   

  فينمـــو ألحمـــَد ريحاَنــــٌة  
  

  سقتها السـماُء بـروِح التسـامي  
ــنُه   ــقًا ُغص ــدا باس ــى أن غ   يعــانُق زهــَر النجــوِم بهــاِم    إل

ــوِل ــِد الرس ــاُن بفق ــاُه الزم ــهام    رم ــن س ــُه م ــا نال ــأوَِّل م   ب
ــى ــِد األِب المرتض ــى بفق   وَثّن

  
ــاِم   ــيِّ الُهم ــِه الزك ــِد أخي   وفق

  َهـزَّ الـردى ُجرَحـُه ومْن قبـُل  
  

ــــرُح داِم   ــــَدُه اُألمُّ والج   فأفق
ــُه   ــْن َحوَل ــذلَك أضــحى وَم   ك

  
  فلوُل الـدُّجى ُجنِّـدت للزحـاِم  

  فريدًا يـرى الـديَن فـي محنـٍة  
  

  ونخـــوَة أتباعـــِه بالُرغـــاِم  
ــذي   ــاِد ال ــوُن الفس ــنَّ جن   وُج

  
  َيبثُّ العمى بعَد حـيِن التعـامي  

ــدى   ــيِّ الُه ــُر نب ــبَح ذِك   وأص
  

ــُف عــاِم   ــِه مضــى ال   كــأنَّ علي
ــرٍَّة   ــو ِم ــاَد أب ــِر ع ــي القص ــراِم    وف ــدٍر ُي ــياخ ب ــورِة أش   بص

ــوُر ــمَّ الُفج ــوُر وَث ــَثمَّ الخم ــُل الشــروِر وَفعــُل الحــراِم    ف   ولي
  وذي الجاهليـــُة قـــد أقبلـــْت

  
ـــَتهاِم   ـــِه الُمس ـــدها الوال   بقائ

ـــا   ـــلَّ أنغاِمه ـــا ُك ـــى له   َفَغّن
  

ـــِر    ـــا بغي ـــاِموزاَد عليه   إحتش
ــدى   ــيِّ الُه ــوِت نب ــنُّ بم   تظ

ــدًا ــدا أحم ــيُن الف ــاَن ُحس   فك
  بأَن الوغى قد َخلْت من محامي  

داِم ــِ ــوِح الص ــًا بس ــاَن علي ــدِّما  وك ــُدجى بال ــَه ال ــوََّن وج   ول
  

ــالظالِم   ــِدما ب ــوَن ال َ ل ّوَح   َفصــَ
ــــُه     فثــــاَر وأصــــحابُه َحوَل

  
  نجــوٌم تحــفُّ ببــدٍر تمــاِم  

ــطفى ِه   ــن الُمص ــِه م ــٌةلدي   مَّ
  

ــِل َعهــِد الِفطــاِم   ــذاُه بهــا قب   َغ
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ــــَدُه ــــدرٍة ِعن ــــُة حي   َوهيب
  

ــاِم   ــيُد الُحس ــا َنش ــِه عنه   ُيغّني
ــٍة     َفــُزفَّ الــى المــوِت فــي ِفتَي

  
ـــراِم   ـــاٍة ِك ـــاٍة ُثق ـــاٍة ُتق   ُأب

ــوَن   ــم ُيرزق ــَد ربِّه ــم عن   وُه
  

  بجنــاِت َعــَدٍن وأزكــى المقــاِم  
ــِت    ــَن بن ــوَل اب ــوَن ح   طــواَف الَحجــيِج ببيــِت حــراِم  َيطوف

ـــوِب ـــاِج القل ـــُه بُمه ــاِم    ُيَفدُّون ــاٍة لئ ــن ُجف ــه م ــاًء ل   وف
ــم ــَل أرواحِه ــدوا مث ــْم يج   ول

  
ــامي   ــيِّ التُّه ــروح النب   ســياجًا ل

  ولْم يشهدوا الخطَب من بعدهم  
  

  وقلُب النبّي لـدى الخطـِب داِم  
ــْت   ــطفى ُقطِّع ــُة الُمص   فريحان

بُط  ــِ ــاديهُم الس ــاُهين ــا ُأخوت   ي
  وماتت ُهنالـَك والُغصـُن ضـاِم  

  فما كـان إّال جـواُب السـيوِف  أما مـن َنصـير ِلـَدفِع الُطغـاِم؟!
  

ــــاِم!   ــــًا بانتق ــــُه إرب   ُتَقطَِّع
ــوِل   ــَر الرس ــَم اُهللا أج ــا عظَّ   في

  
  وأجــَر البتــوِل وحــامي الــِذماِم  

  حديُث الطفوِف حديًث العيـوِن  
  

ــاِة    ــرجُم خطــَب اُألب   الِعظــاِمُيت
قاِم    حديٌث القلوِب التـي لـم تـزْل   ــُ ــرٍة أو س ــي حس ــِه ف   ُتعاني

ــهاِم    حديُث الرضيِع صـريِع الضـما ــن ّدِم بالس ــدا م ــقاُه الِع   س
ــام ــاُر الخي ــاِم ون   حــديُث الخي

  
  َكَوْت ُكـلَّ قلـٍب بنـاِر الخيـام  

  حديٌث لـرأِس الحسـيِن الـذي   
  

ــاِم   ــالِد األن ــي ب ــه ف ــاُف ب   ُيط
ــِر  ُتســبى الــىحــديُث      الحرائ

  
ــاِم   ــأرِض الش ــيٍن ب ــوِر لع   ُقص

ــٍة    ــي محن ــالِة ف ــديُث الرس   ح
  

ــِذماِم   ــوَر ال ــيًال َخف ــارُع ل   ُتص
ــِه   ــن دوِن ــدموِع وم ــديُث ال   ح

  
ــالِم   ــُر الك ــوافي وَنث ــاُت الق   َبن

  فيا قلُب إّمـا ذكـرُت الحسـين  
  

ــاِم   ــوِح الَحم ــاِء كن ــُنح بالبك   َف
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يت  ــا َقضــَ ــرًا إذا م ــيَس كثي   ول
  

فقـــــد قـــــوََّض الـــــدهُر   
ــيِن  رَح الكراٍمـــــــــــَص ــربالء الُحس ــرًا ك ــا زائ   وي

  
بط أزكــى الســالِم     أال َبلِّــغ الســِّ

ــــ   ــــاَك نشي ــــْل ُهن َد ـوَرتِّ
  داـــــــــــــــــــالِف

  وال تخَش في الُحبِّ لوَم اللئـاِم  
ــي إصــطبارًا   ــَة اِهللا َهبن ــا آي ــامي    وي ــضَّ من ــيِن َأق ــوُم الحس   في

ــُه ــِب أحزاَن ــي القل ــَج ف هاِم    وَأجَّ ــن عظــيِم الســِ ــُه م   بمــا نال
  ِهَفُقْم يا أَبـن َيعقـوَب ُقـْم َنبِكـ

  
ــاِم    ــوَن األن ــى ُعي ــدَُّك أبك   َفج

  وقد كان َجدُّك ينعـى الحسـيَن  
  

  بقــوٍل بليــٍغ وخيــِر الكــالِم  
ــيِّ   بَط النب ــِ ُق س ــِ ــاَك َتعش   عرفن

  
ــاِم   ــى الِهي ــيٍّ بأقص بَل عل ــِ   وش

ـــالُمبطليَن   ـــزُء ب ـــاَك َته   عرفن
  

  وتعلو كما الشُّْهُب فوَق الَغمـاِم  
ــدى   ــُدنيا الُه ــدرًا ب ــاَك ب   عرفن

  
ــالِم   دوَف الظ ــُ قُّ س ــُ ــرًا تش   ُمني

ــوِل   ــوِم البت ــى لي ــاَك تأس   عرفن
   

ــاِم!   ــاٍم ِلئ ــن ُطغ ــا م ــا ناله   وم
ــيخنا    ــا ش ــَك ي ــدمُت ُأعزي   وفيــَك ُنعــّزي نبــيَّ األنــاِم    ق

ــو اُهللا  ــي عينــِهه   أيا مْن بَشخِصَك ِحفـُظ الـذِّماِم    َيرعــاَك ف
  وُدْم َمْعلمًا فـي طريـِق الِفـداِء

  
  وِمثُلـَك للــديِن أمضــى ُحســاِم  
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ـــقُّ ـــي الح ـــالُم نهج   ِمْتراسـي والتُّقـى سـيفي والعدُل   والســـ
  ِمَراســي والفـداُء إْرِثـي والفخُر   والمكـــــارُم ثـوبـــي والمجـُد

  وْحـِيِهم مهبُط األطهاِر روضة أنـا
  

  واألرجــاِس باألوثــاِن ومحـاُط  
ـــا   ـــة أنـ ـــِر آيـ  روُح التـطهي

  قـداســـــــــــــــــــــٍة
ـــى   ـــاُس أنَّـ ـــٍة أقـــ  بحـفـن

ــــــــــــــــــــاِس  ضــاُد ْرِبـالُعــ رأِس تــاُج أنـــا  أنجـ
ـــــــــــــــــــــاِنِهم   لس

ـــْـُم األفـــــواُه وُيَشــــرُِّف    َلـث
ـــــــــــــــــــــي ـــْمُت  مداس ــِـَن علَّ ـــرَف ُأمِّيْـي  حــ

  هجــاِئهــــــــــــــــــِـم
  قرطاسـي ومزَّقـوا الدواَة سرواـك  

ـــي   ـــيـبص أو وبكوفت ـــد رت  ق
ـــــــــــــــــــــوا   ُعلِّـُم

  ُكــرَّاسي مـن اإلعـراَب وتعلَُّموا  
  

                                                    
 داعـش ارهـابيي مـن العصـر خوارج هجوم بعد نظمها خصاف علي لألديب قصيدة )٣(

 يـوم اليعقـوبي المرجـع سـماحة مكتـب فـي القاهـا وقـد عديـدة دول مـن مدعومين
١ذح//١٠ ٥/١ المصادف ٤٣٥ ٠/٢ ٠١٤ 
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ــوُت ــدًا وأم ــين كْم ــزُن ح  يح
ـــــــــــــــــــي   أخـوتـ

ـــــُم   ــــرحين وأراُه  حــــين ف
 لــــكم ـًاأعراضــ صــنُت كـــم  ُأقـــــاســـــــــــــــــي

  وهتكـــــــــــــــــــــُتُم
ــــاَن   ــــن شتَّـ  قيـــــاِسُكم بـي

 والخيـــــانة األمـــــانة طبعــي  وقيـــــــــــــــــــــاسي
ـــــــــــــــــــــبُعُكم   ط

ــــاُم    فــــاِخــــٌر درٌّ أُيـَســ
ـــــــــــــــــــاِس  لنبـــِل يــرقــــى ال فــــالفحُم   شـحَّْت حيــن نفــوٌس وسخْت  بُنحــ

ــُب مــــــا ذلٍّ وِلبــــَـاُس ــَـاُس   َيِطْي ــزٍّ وِلبــ ـــا ع ــمَّ َمـ  اْدَلَه
 ديـِنُكُم زيــِف مـن تكِسُبوا لـم

ــــــــــــــــــــــوى   س
ـــل   ــــيٍّ ٍ َعْق ـــٍب َظـالِمـ  وقل

ــــــــــــــــــي  وهــــدِم وتهجيــــــٍر قهــــٍر  قــــاس
ـــــــــــــــــٍع   َصــواِمــ

  ُأنَـــاِس وقتِل أعراٍض َهْتِك بـل  
ـــا   ـــزَّني مــ ــٌر ه ــِر َمْك  كَمْك

ــــــــــــــــٍة   ِخيـَـــانَــ
ـــاَيٍة و   ـــن ِوَشـ ـــاِذٍب مـ  كـ

ــــــــــــــــــــاِس   ِهَفـًاال وَيْصُرُخ َيْطَعُنِني الظَّْهِر في  َدسَّـ
  

  سـيُيَوا ذاك َبْعَد َنْحـِري وَيُحـزُّ  
ُحو   ــْ ــى أص ــالِء عل َط األش ــْ  َوس

ــــــــــــــــــــَ    َواِرِعيش
  سيُأَمـا الثَّـاِكالِت َعـِوْيِل وعلى  

ــــذا   ــــاٍس هــــ  بـعبـــــ
ــــــــك ــــــــزينٍب وتـل   ب

  ُأَواسـي ِصْرُت اِهللا بعبـِد وهــذا  
ـــــيَّ   داِعِشـــــيَّ بغــــٌي فـــــالبغُي   ـــــِويَّ أم َبْعثِـ  أم َأمَـــ

  َنَفاِس وابَن جاَء حيٍض ابَن يحُدو   أَتيـتـُـم زانيــٍة ُكــــلِّ مـــن
ُتُم ـــي َفَرَكســْ ــِل ف  عـــــاِر َوْح

ـــــــــــــــــــاِلُكْم   ِفـَعـ
 الكـــرامـــِة ِبُشْطــآِن وأنـــا  

ــــــــــــــــــــــي ـــرٌد  راس ــثخُن فـ ـــَراِح وُم  بـالجِــ
ـــــــــــــــــــــرٌَّج   ُمَض

 لظــــى وُيـــْرِعُبُكم ُملـقـــًى  
ــــــــــــــــــي  الحيـــاُة أشـــرقْت قـلُب لـي  أنـفــاس

  بُنــــــــــــــــــــــوِرِه
ــــِلْبُت إْن َدْربِـــــي ســـُيِنْيُر    ُس

 أفــسَد المـــــاَل رأيـُت لمَّـا  َحـَواســــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــي   ِجْيَرتِـ

 الِغَنــى فـــرِط مـــن أعلنــُت  
ـــم  إفـــــــــــــــــــــالسي ــنِع ل ــنِّفُط يص  اللـــعيُن ال

ـــــــــــــــــــي   حضارت
ــل   ـــان ب ـــاَب كـ  مصــائٍب بــ

ـــــــــــــــــــي ـــا  ومـآسـ ـــايتي أنـ ــَرى غ ــِم ُكْب  بحج
  رســـــــــــــــــــــالتي

ــــٌر   ــــلِّ خيــ ــــِق لـكـ  الخل
  واألْجنَـــــــــــــــــــاِس
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ـــاَح إْن ـــاٍع نـ ـــن نـ  لـلحسيـ
  بمـــــــــــــــــــــأتمي

 فـــي الُحــزِن ُدُمـــوُع فــاَضْت  
ـــــــــــــــــــــي  الُمَصــــاِب ألــــِم مــن وتـــأنُّ  قداس

ــــــــــــــــــــي   مَــآِذِن
 مكـفِّـــــٍر كـــــيُد هـــــزَّ إْن  

ـــــــــــــــي  قـــوَت الُغَربَـــاء يـسـرِق لم  أْجــــَراسـ
  أحبتــــــــــــــــــــــي

ـــل   ـــن ب ـــوا م ـــاصٍب أت  لمن
ــــــــــــــــــــراسي ْفَك لـإلرهـــــاِب وأبــــاَح  وك ــــْدُر مســــؤوٍل ُخــــذالُن   ســَ  وَغ

ــْـذ الــــرحمِن فشــــريعة ـــن   أْن ُم ـــدٍَّع م ـــِن ُم  للــدِّيـــــ
ـــِة ـــداِم كعقـوبـ ـــي اإلعـ  وه

  شريعـــــــــــــــــــــٌة
 إقــراِرهـــــــا عـــن راَغ إذ  

 النــاِئبَـــــــاِت علـيَّ جرَّْت  ُحــرَّاســـــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــرَّأْت   وج

ــن   ـــان م ــذُر كـ ْطَوِتي يح ــَ  س
ـــــــــــــــــــاسي  وصـــــاَل أنثـــى واســـتفحلْت  وَحَم

ــــــــــــــــــــاحتي   بس
ــن   ـــان م ُلُح كـ ــن َيســْ ــِز م  أزي

 ال شمَّـــــاُء قــــامــٌة أنــا  ُعَطـــــــــــــــــــــاسي
ــــــــــــــــــوا   تتطــاول

ـــاَت   لوا أن هيه ــِ ـــِر َتص  لُعْشـ
ـــي  َمَقـــــــــــــــــــــاسي ـــراُق إنــ ــْرُت إذا العـ  ُذِك

ــــــــــــــــــــدًا   فُسجَّـ
ـــوا   ـــا َقُع ــي يـ ـــَواِس بن  الَوْس

َيِخْيُب  والخنــــــــــــــــــــاِس ــَ ـــن س ـــاحَة راَم م  اْسِتَب
ـــــــــــــــــــــي   ُحْرَمِت

ِرُب    األْخَمـــــــــاَس وَسَيضـــْ
َداِس ـــــــــــــــــــْ  كـْعَبــــَة أْرِضـــــي وَتَضــــلُّ    ضارٍةح َفْجـَر الدَّْهـِر َرْغَم وأَضلُّ  لألس

ـــَدِم أرُنـــو  األَنــــاُم َدْوَلِتـــِه ُحْكـِم فــي   ُمـْنـِقــــــٍذ ِلـَمـْق
ـــُزْوُل ــُم وَيــ ـــُد ُمْلُكُك  وَتْخُلـ

ـــــــــــــــــــي   ِسْيَرتِــ
ـــرَّْمُل   ـــْوٌر فـال ـــاُل َغـ  والِجَبـ

ـــــــــــــــــــــي     َرَواس
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ــي َلعم ـــإّن ــًى ـــ ــي أس ـــــرى   ُرك ف ـــــُب لبحـــــٍر للث َعِج

                                                    
١( الذكرى بمناسبة شاهين حسن الشيخ لألديب قصيدة )٤(  الديني المرجع الستشهاد )٦

 (دام اليعقـوبي الشـيخ المرجع سماحة مكتب في القيت سره) (قدس الصدر محمد السيد
١ القعدة ذي في بيروت في ظله) ٢ ايلول الموافق ٤٣٥ ٠١٤.   

١ الهرمل في ولد لبنان، في العاملين الفضالء من شاهين حسن الشيخ وسماحة ٩ ٥١، 
 ماحةس عند العالية السطوح ثم والفضالء ماءلالع من عدد عند والسطوح المقدمات درس

 شـرارة موسى الشيخ والعالمة الساتر عبد حسن الشيخ والعالمة طراد حسن الشيخ العالمة
 محمـد والسـيد الـدين شـمس مهـدي محمد الشيخ العلمين عند الخارج البحث وحضر
 راسـاتللد السالم) (عليه الصادق االمام معهد اّسس سرهما) اهللا (قدس اهللا فضل حسين

 غيـةوتبلي اعالميـة لمسـؤوليات تصدى كما عديدة: شعر ودواوين مؤلفات وله االسالمية
 عديدة. وثقافية
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  وأرى نجوم العلم تندُب بـدَرها 
  

ــــلم   ـــعاعُه ــــ ـــيَب ش اَّ ُأص
ـــــــــــــــــبأف   الك السماء نجوُمهــَفَبَكْتُه في َف  ولــــــ

  
ى القصــــيُد برنَّــــٍة ـوبكــــ  

ــــدماِء   لــــــــــــــــــــــوعوي ــــي بال ــــُه عين وبكت
  عًاــــــــــــــــــــمدام

ـــُر    بر غي ـــَ ـــأنَّ الص ـــى ك حتَّ
ـــــــوُل     ُهــُلـوالفقُه يشكو إْذ تقطَّع وص  يلــــــــــــــــــــــجم وتضـــــــارَب المعق

ـــــفأج    ٌةـــوَنَعْتُه في أرِض العراِق أحبَّ ــــاُن ـــــــــ ابه لبن
وَنَعْتـــُه مـــع نجليـــِه حـــوزُة 

ــــــــــــــــــجعف   ٍرـــ
  ولـــإْذ ُصدِّعت في عرِضها والط  

  ِديـوٌم لفقِدَك سّيـــوالعلُم مثل  
  

ــــوَخَل   ـــن ـــــ ـــاُبره م ْت من
  لمَّا مضى َعَلُم الفقاهِة والهـدى  لـــــــــــــــــــــالتحلي

  
  مع مصطفى ومؤمٍَّل أحـبِّ ألفـول  

ـــدُّ    ـــاَم ح ـــل الحك ـــْم فلَّ َك
ـــــــــــــبي   انِهـــــــــ

  اه حدُّ الغدر بالتقتيـلـــــــفرم  
ــــاَن أنَّ    ــــٌغ كوف ــــْن ُمبِل َم

ـــــــــــــــــاقـــح   اـه
  أضــحى بغمــدِه لــيس بالمســلوِل  

ــ   ـــم ــَر الحسي ــٌغ قب ِن ـْن ُمبِل
  الــــــــــــــــــــكربـب

  نقولــــــعن سّيٍد في نعشِه الم  
ــ   ــْن ُمب ـــَم ــديِّ ع   يلـــــــيمضون بيَن مشرٍَّد وقت  ن ـِلُغ المه

  ٍر لجميـلــــٍب أو منكـمن ناص  ا ـَفَلــَك العــزا متواصــٌل يــ
ــ ــوُت سي ــي والم ــا حيلت ٌف ـم

  اتٌرـــــــــــــــــــــــب
  رمي بصارمه بكلِّ نبيلــــــــي  

ــارِم    ــَك بالمك ــاَن َربُع ــْد ك ق
ــــــــــــــــــعام   رًاـــ

  دا ُبعْيَرك لـيَس بالمـأهولــــفغ  
ــوَذ    ــو أْن أل ــُت أرج ــم كن ك

  مــــــــــــــــــــبّظِلك
  وَن في ظلِّ لـديَك ظليـلــــألك  

  ُهـرًا أراُدوا خسَفــا قمـــاُهللا ي  
  

  ك َوَصَلُه بجليلــــــــوأراَد ربُّ  
ة ــــــــبمحمٍد شـيِخ الفقاه  

  ىـوالتُّقـــــــــــــــــــ
  رَد أْن يبدو كخيـِر بـديلـــال غ  

ـــى    ـــوِب)نهٌج ُخطىَفَعل (اليعق
  واضــــــــــــــــــــٌح

  ي الفكـِر والتجديـِد والتحليـلـف  
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ــاحة والســماحة  ــَع الفص جم
  والهـــــــــــــــــــدى

  ُلُه تحكي ُهدى التنزيـلــــفسبي  
جد فـي سـوِح ـــُهم قادٌة للم  

  الـــــــــــــــــــــوغى
  ناهيَك موسى الصـدر خيـُر دليـل  

ـــناهي   ـــَك َمـــــــ ــَر ـ ْن َبَق
  العــــــــوَم بفكــــــــره

ـــــبت   ـــــراثِه وبعلمــــ ِه ــــ
ــــَم  رْم بِه وبُأختـِه بنـِت ـــــــأك  الموصــــــــــــــــــــول ـــوا للنصـــِر ــــــ ْن أرَُّخ

  ى الخروُج بعدِلَك المـأمولــفمت  ك يا مهديُّ نشكو ــــــــفإلي
ائُب ــــإنهْض فـديُتَك فالمص

ــــــــــــــــــــــٌة   َجمَّ
  سواَك لهوِلها بمزيلْن ذا ــــــَم  

ذا أبُن هنـٍد فـي الشـام ــــه  
    معرعُر

ـــــدعو لنصـــــرِته بكـــــلِّ    ي
ـــــــــــــــعمي ــبالد   لــــــــ ــوِل ال ــي ط ــوُب ف ويج

ها ـــــــــــــــــــِ   وعرض
  ريض والتهويـلـــبالسيِف والتح  

فأُشهْر ُحساَمَك سّيدي من غمدِه  
    

  ولــــــفعراُقنــا ُيرمــى بكــلِّ مه  
ز ــــــــفي كـلِّ يـوٍم للجنائ  

  موكٌب
  لـــــُيرمــى بــال ذنــِب وال تمهي  

ـــِظ آِل    ـــُه بحف ـــى اإلل أوص
    ٍدـــَّـمحم

ــ   ــِم التن ــي محك ــودِّهم ف   زيلـوب
ــي    ــٌد ف ــى أحم ــذاك أوص ــألِف دل  وك ــيهْم ب ــيُكُم ف ـــأوص   يلـ

ــل والتأوي  لكـــــنَّ أحكـــــام اإللـــــه  ــدَّلْت بالجه ـــوتب   لــ
  فيصٌل فأنهض ليوِم الفصِل إنك

    
ــِز والتفص   ــدِل والتميي ـــللع   يلـــ
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ــامن ت ـــضـي ــّوع عـــــ ــدا س  برًا ـن ـــوب ــد ـــــــــ راجًا ق

                                                    
 وتقـديرًا حبـًا قلبـه وينـبض لبنـان، فـي المعروفة واالدبية العلمية الشخصيات من ) ٥(

 وأفكـاره أرائـه عـن المـدافعين ومن االلهي بمشروعه وإعجابًا المرجع لسماحة وإجالًال
 بعمـق تنـبض وهي لسماحته والوالء الحب عن للتعبير القصيدة هذه أرسل وقد ومنهجه،

 تبناهـا التـي والمشـاريع األفكـار مـن جملة وضّمنها والتقدير والعرفان والوصال المودة
١ رجب ٩ بتأريخ نظمها وقد المرجع، سماحة ٢ الموافق ٤٣٦ ٨/٤/٢  في نشرت وقد ،٠١٥

١ العدد ١ بتاريخ الصادر الصادقين صحيفة من ٥٥ ١ ح/ ذ /٧ ١ /١ الموافق ٤٣٦ ٢ /٠ ٠١٥، 
 عنـدما اليعقـوبي المرجع سماحة مكتب في بنفسه القصيدة حسن الشيخ فضيلة أنشد وقد
١ االثنين يوم زاره ١ /١ع /٦ ٢ المصادف ،٤٣٧ ١ /٨ ٢ /٢  وهذا األصل، عن بتغييرات ٠١٥

  حصيلتهما. هو المنشور النص
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ــدر المني ــدوت كالب ر ــــــــوب
ـــــــــــــــــــــــًا   تألق

  سطورًافانساب شعري في هواك   
نا      ـالمشكاة حالك ليلــك أَتواض  

        
ير ـالحسـ هـــــــفيحتى غدا   

ــًا  بصــــــــــــــــــــــيرا  ارنه ـــــــــمجــدًا يق ياُمعرق
  ىـــــــــــــــــــــــالتق

ــا   ــيكم رأين ـــالعال ف َم ـــــــ
ــــــــــــــــــــرا  ــــا آي  النحري ـــــي ــــهللا ًة ــ د ـــــــــوسطعت بدرًا للُمري  ها ـ زّين

  را ــــآياُت سفرك ُسّطرت تسطي    أكبرُت شخصك للهداية مرجعـًا 
  ي الفقاهة ُيجتنىــوبياُن بحثَك ف

              
، ًاـــــــــــــــــــُدّرًا ثمين  

ـــــــــورا   ـــــــــؤًا منث لؤل ــــــق النبـوة فحمَلَت مـن عب
  هاديــــــــــــــــــــــًا

ج اإلمامـة ــــوحملت مـن وه  
ـــــــــــــــــــــــورًا ي بيانـك ــــــــوكأنَّ وحيًا ف  ن

هاتفـــــــــــــــــــــــًا    
ـــــه    ـــــك تْلَق ـــــرأ كتاب اق

ًا  ـة عيلمـفظهرت في علم الدراي  وراشنـــــــــــــــــــــم
              

  بيراـــوبرزت في علم الرجال خ  
ــ   ــي ُخُل ــموت ف ــراءى ـوس ق ت

ــــــــــــــــــُـُحسن   ُه ـــ
السـلوك  مـن أهـل كــــوالي  

ــــــــــــــــــــــيرا  ــي   ُأش ـــالنجــف االغأدركــت ف ّر ـ
  (مــــــــــــــــــــداركًا)

ــًة)   ــد ُيس و ( كفاي ــّـق  رتــــ
رَّرتها ــــــــو( مكاســبًا ) ح  يت ــــد بنـوعلى ( المعالم) قـ  ســـــــــــــــــــــيرا يت

  ك لم أزل مأسوراـــكتببرياض   مُد) ـــــشــيَخ المعــالي يــا (مح
ُد ـــجــــواليك ُأعرُق حيُث ين

  شــــــــــــــــــــــاعٌر 
يُد ومـن يكـون ــــن العبـــاي  

  َجُهــــــيا حامًال َأَلَق االمير ونه  أميـــــــــــــــــــــــرا 
                

كت مــن القيــود ـــــــهــال فك  
ــــــــــــــــــــــيرا  رّيكم   ــــإّني ليأسرني الهـوى لغ  أس

                  
ا اليه مع الطيور ــــــــــيمك  

ــــــــــــــــــــــرا    ربال ــــواطيَر نحو المستغيث بك  اطي
                  

ي بوصل أْن ُأَعـدَّ ـــــــــَعّل  
ـــالمي للوصـــي   نصــــــــــــــــــــــيرا  ـــل س فاحم

ـــــــــــــــــــونج له  ـــ
  والعذُر إن ابدى القريُض ُقصـورا   

رًا    ـــوأتيت من لبنان نحوك شاع  
           

  ون جريراــأن أكوأبى الفرزدق   
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ــة  ــرض اإلمام ــي ع ــار ف إذ ص
ًا   ـــــــــــــــــــــشامخ

  ّل من عشق الكبار كبيرًاــــويظ  
كــم كنــت أهــوى أن ألـــوذ   

  مـــــــــــــــــــــكـبظل
  ون بعـودتي مسـروراــا أككيم  

ـــور    ـــن طي ـــاٌث م ـــذي ُبغ ه
ــــــــــــــــــصْدت ها    ــُـ

زت بــان اصــيَد ــــــّا عجـلمــ  
  ى خافقًا مأسـورا ـب اضحـكالقل  افق         ــــطيـر خأرسلتها بجنـاح   نســــــــــــــــــــــورا 

ون ــــــــــالسرُّ فيهـا أن اك  ٌر    ـواك مشاعـاورت فؤادي في ه
  ـــودةبشغاف قلبي قد حملت م

    
ز الفـؤاد برسـمها ـــــــــعج  

ــــــــــــــــــــــرا ٌع   ـــمطل غرر القصائد فألنت في  تعبي
                     

  ي بحر الرَّوّي َنميرا ـــوغدوَت ف  
  ي ـفأعْد بلطف  من نداك بصيرتـ  

                      
ْن حضـورًا كـي أعـوَد ـــواْمُن  

م    ـوالكلُّ في شـوق ليـوم لقائكـ  بصــــــــــــــــــــــيرا 
                     

  ) بتُّ قريراوعلى هدى (اليعقوب  
ي مـدائح ــــُض يكبُر فـــالبع  

  رــــــــــــــــــــــشاع
  ّن األشعاراــــك زيــا مديحمأ  

ــا    ــد نش ــيلة ) ق ــى ( الفض فعل
  أنصــــــــــــــــــــاركم

ـــبورك   ــع ـــــ ــًا يجم ت حزب
وعليـــه قـــد رفـــع الصـــالُح     مـوالعدُل ميزاٌن بـدا فـي نهجكـ  االنصــــــــــــــــــــارا 

ـــت  ـــد رفع ـــم ق ـــأ بعل ــــى  فاهن ــــى تجل ــــحًا  حت واض
  تـــــناديتُم بصالح احكام طغ

                 
ــــا    ــــت به ــــاكم اقص بمح

ـــــــــــــــاالطه   اعني بهم اهـل الكسـاء وجعفـرًا  ارا ـــــ
                  

ـــا    ـــًة له ـــان مدرس ـــن ك م
  ًاـــــليكون شرع اهللا فيها حاكم  اراــــــــــــــــــــــومن

  
ويكـــــــون آل محمـــــــد   

ــــــــــــــاكسي   تيـــــواليهُم مسَك الختام  تحيَّ  راـــــــ
                 

  راراـــــّلوا علــيهم ســادًة ابصــ  
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  عن ناظريِه وإْن غصَّْت بِه الُتَرُب   ِت الطـفِّ يحتجـُبدٌم على ربـوا
ــُؤ  ــريٌء وِمل ــُهدٌم ب ــذِّكرى    األرِض نكهُت ــِع ال ــي وَج ــاُب ف ينس

  عليِه كي يتساوى الرأُس والذََّنُب   تآمرْت قبـَل ألـٍف ألـُف غاشـمٍة
ــا ــِف همَِّته ــن كه ــٌة م ــا فتي   قامْت ُتفنُِّد ما قالوا ومـن كتبـوا   لكّنه

                                                    
 مـؤتمر فـي المشاركين بالضيوف ترحيبا قفطان حسنين الشيخ فضيلة ارتجلها )قصيدة ١(

- ٧ يومي المستنصرية الجامعة في اآلداب كلية اقامته الذي السابع الدولي الطف
٨/١ ٢/٢  لزيارة حضورهم لدى انشدها وقد واجنبية واسالمية عربية دول من وهم ٠١٥

٢ االربعاء يوم اليعقوبي المرجع سماحة ١صفر//٦ ٩/١ الموافق ٤٣٧ ٢/٢  ونالت ٠١٥
 واستعادتهم الحاضرين استحسان
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ــؤتمرًا ــِل الجــْرِح م ــُه بلي   يحيا بِه كلُّ مجـٍد آهـٍل َعـِذُب   فأوقدْت
ِه أمثــاُلُكْم وَثبــوا   تسابقْت نحو َحْمِل الرأِس أذُؤُبُهْم   ونحــو تقديســِ

ـُه المجِد وانفرجْت عن سعيُكْم  جنَّدُتُم الحرف حتى لـم يسـْعُكُم 
  أسرجتموُه تهـاوت دونـُه ُرَتـُب   ألسيُف أمضى ولكـْن رّبمـا قلـٌم
ـــؤاِزُرُه ـــدانى إذ ي ـــثُلُكْم الُي ٢(كآذٍر   وِم   واهبًا مثَل اُأللـى وهبـوا )
ْت   كزينـٍب ومصـيُر اآلِل ُمضـطِرُب   والزينبّياُت في أوساطكم نهضـَ
ــُب   نــذرَن للطــفِّ عمــرًا كلَّــُه لعلــيٍّ ــذَّرِّ ينتس ــَل ال ــوِل ُقبي   والبت

ــرِب  ــالُح الح ــتْم س ــِد أن ُب كالحش   وللثقافِة فـي سـاحاتكْم ُنصـُ
  طوبى لكم عصبًة لم ترْقها ُعَصُب   بمــثِلُكُموكــلُّ مــؤَتَمٍر يحيــا 

  قدَّمُتُم ودُعوا جنبًا مـن احتجبـوا   فأظِهروا كـلَّ معنـًى للـوالِء بمـا 
  عند ابِن يعقوَب تسمو أمَّـٌة وأُب   مرحى بكم أمًَّة جائـت لخيـِر أٍب

 
  

   

                                                    
 احـد االسـالمية الجمهوريـة من جامعي واستاذ كاتب آذرشب علي محمد الدكتور ) ٢(

  المؤتمر. ضيوف
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 فـي كـن ]١١٩:  التوبة} [الصَّاِدِقيَن َمَع ُكوُنوا{)٤٠٧( المرحلة خطاب
  ٥  .............................   )السالم عليه( طالب أبي بن علي فيه الذي الصف
 َأْنَعَم الَِّذيَن َمَع َفُأْوَلـِئَك َوالرَُّسوَل الّلَه ُيِطِع َوَمن()٤٠٨( المرحلة خطاب

  ١٥  ....................................................................................   )َعَلْيِهم الّلُه
  ٢٧  ............    ]١١٤:  طه} [ِعْلًما ِزْدِني َربِّ  َوُقْل{ )٤٠٩( المرحلة خطاب
  ٣٨  ..................   الموصل سقوط.. نافعة ضارة ُربَّ )٤١٠( المرحلة خطاب
  ٤١   العادلة بالتنازالت والقبول الحوار عن بديل ال)٤١١( المرحلة خطاب
 ]١٥٧:  األعراف} [َمَعُه ُأْنِزَل الَِّذي النُّوَر َواتََّبُعوا{ )٤١٢( المرحلة خطاب

  .....................................................................................................  ٤٣  
  ٥٢  .............   الجمر على كالقابض بدينه المتمّسك)٤١٣( المرحلة خطاب
 َمْثَنـى ِللَّـِه َتُقوُمـوا َأن )ِبَواِحـَدٍة َأِعُظُكم ِإنََّما ُقْل()٤١٤(المرحلة خطاب
  ٥٨  .........................................................................  َتَتَفكَُّروا ُثمَّ  َوُفَراَدى
  ٦٦  ..................................   } َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا{)٤١٥( المرحلة خطاب
  ٧٢  ........................................   ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيِن)٤١٦( المرحلة خطاب
  ٧٢  .................................  )عليهما اهللا صلوات( المؤمنين وأمير اهللا رسول
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 } َنـاًرا َوَأْهِليُكْم َأْنُفَسُكْم ُقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا{)٤١٧( المرحلة خطاب

  .....................................................................................................  ٨١  
  ٨٩  ........................   غيبته في باإلمام االنتفاع وجه)٤١٨( المرحلة خطاب
  ٩٨  .......  َفْلَيْفَرُحوْا َفِبَذِلَك َوِبَرْحَمِتِه الّلِه ِبَفْضِل ُقلْ )٤١٩( المرحلة خطاب
  ١٠٤  .........   استغنى رآه أن ليطغى، اإلنسان إن كال)٤٢٠( المرحلة خطاب
  ١١٤  .....................   } َطَعاِمهِ  ِإَلى اْلِإْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ {)٤٢١( المرحلة خطاب
 َلـا ُثـمَّ َغْيـَرُكْم َقْومـًا َيْسَتْبِدْل ْواــــَتَتَولَّ َوِإن()٤٢٢( المرحلة خطاب
  ١٢١  ..........................................................................   ) َأْمَثاَلُكْم َيُكوُنوا
  ١٢٨  ...........   والدالالت األسباب...  آمرلي انتصار)٤٢٣( المرحلة خطاب
  ١٣٣  ...........  ( )} اْلِإْحَساُن ِإلَّا اْلِإْحَسانِ  َجَزاُء َهْل{)٤٢٤( المرحلة خطاب
  ١٣٧  ........................................................... ـ :وغيره للمسلم اآلية عموم

  ١٣٨  ...............................................................  اآلية لذكر عملية ثـمـرة
  ١٣٩  ...................................................... ـ : القاعدة هذه يخالف االنسان
  ١٤٣ ِديِني َعْن َضَلْلُت ُحجََّتَك ُتَعرِّْفِني َلْم ِإْن َفِإنََّك)٤٢٥( المرحلة خطاب
  ١٥٢  ....................   الحسيني والمنبر الناعمة القوى)٤٢٦( المرحلة خطاب
  ١٥٩  ..   )َكِثيرا َخْيرًا ُأوِتَي َفَقْد اْلِحْكَمَة ُيْؤتَ  َوَمن( )٧٤٢( المرحلة خطاب
 ِمْن َيْحَفُظوَنُه َخْلِفِه َوِمْن َيَدْيِه َبْيِن ِمْن ُمَعقَِّباٌت َلُه()٤٢٨( المرحلة خطاب

  ١٧٢  ......................................................................................   )اللَِّه َأْمِر
  ١٨٢  .............    )َتَرْوَنَها َعَمدٍ  ِبَغْيرِ  السََّماَواتِ  َخَلقَ ()٤٢٩( المرحلة خطاب
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 ُدوِنـِه ِمن الَِّذيَن َخَلَق َماَذا َفَأُروِني اللَِّه َخْلُق َهَذا)٤٣٠( المرحلة خطاب

  ...................................................................................................  ١٨٧  
  ١٩٢  ..............................  (َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل) )٤٣١( المرحلة خطاب
 السـادة لغيـر العلويات تزويج عدم: ظالمة عادة)٤٣٢( المرحلة خطاب

  ...................................................................................................  ٢٠٤  
  ٢١٤  ..   تعالى اهللا اعداء من والبراءة عاشوراء زيارة)٤٣٣( المرحلة خطاب
واألمة الدولة وبناء العراق شيعة: سياسية حوارات)٤٣٤( المرحلة خطاب

  ...................................................................................................  ٢٢٠  
 الُمَغـّرر اإلرهابيين اصالح نـــــــم تيأسوا ال)٤٣٥( المرحلة خطاب

  ٢٢٩  ..............................................................................  قتالهم قبل بهم
  )َعَلْيِهْم َكاَنْت الَِّتي َواَألْغَالَل ِإْصَرُهْم َعْنُهْم وَيَضُع()٤٣٦( المرحلة خطاب

  ...................................................................................................  ٢٣٣  
 تتـويج يـوم في العسكريين زوار جــــــتتوي)٤٣٧( المرحلة خطاب
  ٢٤٠  .......................................................................   )ع( المهدي االمام

  ٢٤٤  ......    ِفيَها َواْسَتْعَمَرُكمْ  األرض مَِّن َأنَشَأُكم ُهَو)٤٣٨( المرحلة خطاب
  ٢٥٠  .......................  :الشامل االعمار وارث) السالم عليه( الحسين اإلمام

 َلَعـذَّْبَنا...  مُّْؤِمَنـاٌت َوِنَساء مُّْؤِمُنوَن ِرَجاٌل َوَلْوال()٤٣٩( المرحلة خطاب
  ٢٥٤  ...............................................................................   )َكَفُروا الَِّذيَن
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 والدولـة الصـالح االنسـان بنـاء هـدفكم ليكن)٤٤٠( المرحلة خطاب
  ٢٦٣  .......................................................................................   الكريمة
 الشـركات هيكلـة مشروع ولــــح مالحظات)٤٤١( المرحلة خطاب

  ٢٦٦  ............................................................................   العامة الصناعية
  ٢٧٢  ..............   الدين هو والحب الحب، هو الدين)٤٤٢( المرحلة خطاب
 النبـوة مدرسة في رسالية قدوة: ُعَمْيٍر ْبُن ُمْصَعُب)٤٤٣( المرحلة خطاب

  ...................................................................................................  ٢٧٨  
  ٢٨٤  .............................  االسالم في الجهاد دوافع)٤٤٤( المرحلة خطاب
 )اْلَأْرض ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى نَُّمنَّ َأن َوُنِريُد()٤٤٥( المرحلة خطاب
  ٢٨٧  ......................    المستضعفين وراثة و) السالم عليها( الزهراء السيدة
َوان الّلـِه ِمَن َتْقَوى َعَلى ُبْنَياَنُه َأسََّس َأَفَمْن)٤٤٦( المرحلة خطاب   َوِرضـْ

  ...................................................................................................  ٣٠١  
  ٣١١  ...................................   عادة لهم القتل لماذا)٤٤٧( المرحلة خطاب
  ٣١٦  .....................   تعالى باهللا المعرفة شهر رجب)٤٤٨( المرحلة خطاب
 المسـلحة قواتـه خلـف متوحد العراقي الشعب)٤٤٩( المرحلة خطاب
  ٣٢١  ...................................................  ناهض وطني مشروع لكل وداعم
 سـبعين مـدى على َلَمَع نجٌم:  العلوم بحر السيد)٤٥٠( المرحلة خطاب

  ٣٢٥  .............................................................................................  عامًا
  ٣٣١  ...   )َأْقَداَمُكْم َوُيَثبِّْت َينُصْرُكْم اللَّهَ  َتنُصُروا ِإن()٤٥١( المرحلة خطاب
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 المعرفي للتكامل تمهيد: المفتوحة الدينية الجامعة)٤٥٢( المرحلة خطاب
  ٣٣٨  ...........................................................................   الظهور زمن في

 األمـل زاَل ال :الموصـل سـقوط علـى عاٍم بعد)٤٥٣( المرحلة خطاب
  ٣٤٤  ....................................................   موّحد مزدهرٍ  عراقٍ  إنتاج بإعادة

 )إْقـَرْأ( امـة لنكن )َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم إْقَرْأ( )٤٥٤( المرحلة خطاب
  ...................................................................................................  ٣٤٨  

درس في االلفة واالخـّوة ) َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا( )٤٥٥( المرحلة خطاب
  ٣٠٧  .............................................................  من البعثة النبوية المباركة 

  ٣٦٤  ...  العامل العالم مثال: اآلصفي الشيخ المرحوم)٤٥٦( المرحلة خطاب
 }ِبَأْنُفِسِهْم َما ُيَغيُِّروا َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُيَغيُِّر َلا اللََّه ِإنَّ{)٤٥٧( المرحلة خطاب
  ٣٦٧  ....................................   اْلُمْسِلميَن ُاُموِر ِمْن فاِسد ُكلَّ َاْصِلْح َالّلـُهمَّ
ِبيال َأَضلُّ ُهْم َبْل َكاَألْنَعاِم ِإال ُهْم ِإْن()٤٥٨( المرحلة خطاب  إباحـة) سـَ
  ٣٧٤  ..................................................................  نموذجًا المثليين زواج

 من درس )َواْلَفْحَشاء السُّوَء َعْنُه ِلَنْصِرَف َكَذِلَك()٤٥٩( المرحلة خطاب
  ٣٨١  ..................................................  )السالم عليه( يوسف النبي عفاف

  ٣٩٤  ..............   رمضان لشهر المعنوية الحالة إدامة)٤٦٠( المرحلة خطاب
 وطنيـة قيـادة وجود الى يدعو اليعقوبي المرجع)٤٦١( المرحلة خطاب
  ٤٠١  .............................................................   للمظاهرات موحدة واعية
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 ِإنَّا اآلِخَرِة َوِفي َحَسَنًة الدُّْنَيا َهـِذِه ِفي َلَنا َواْكُتْب()٤٦٢( المرحلة خطاب
  ٤٠٥  .................   الدعاء الستجابة الصالحة باألعمال التوسل )ِإَلْيَك ُهْدَنـا

 َوَعَدَنا َما َهَذا َقاُلوا اَألْحَزاَب اْلُمْؤِمُنوَن َرَأى َوَلمَّا()٤٦٣( المرحلة خطاب
  ٤١٢  ......................................................   المعاصر العراق تحديات )اللَُّه

) السـالم مـــــعليه( المعصومون يكرهها امور)٤٦٤( المرحلة خطاب
  ٤٢١  ..............................................................................   اجتنابها يجب

  ٤٣٠  ..................   بنا تحل حتى قارعًة نتخوف وال)٤٦٥( المرحلة خطاب
 الجميـع مسؤولية االمن تحقيق: اليعقوبي المرجع)٤٦٦( المرحلة خطاب
  ٤٣٦  .................................................   الفعاليات من كاملة منظومة ونتاج

  ٤٣٩  ...   شبابك اغتنم )َضْعفًا ُقوٍَّة َبْعدِ  ِمن َجَعَل ُثمَّ ()٤٦٧( المرحلة خطاب
ْيَطاِن ِمـَن َطـاِئٌف َمسَُّهْم ِإَذا اتََّقْوا الَِّذيَن ِإنَّ()٤٦٨( المرحلة خطاب  الشـَّ
  ٤٤٦  ............................................................    )ُمْبِصُروَن ُهْم َفِإَذا َتَذكَُّروا
  ٤٥٤  ............................  )الِحَساِب ُسوَء َوَيَخاُفونَ ()٤٦٩( المرحلة خطاب
 َمـَع َوُكوُنـوا اللَّـَه اتَُّقـوا آَمُنـوا الَّـِذيَن َأيَُّها َيا()٤٧٠( المرحلة خطاب

  ٤٦٥  ..................................................................................    )الصَّاِدِقيَن
  ٤٧٦  .............................   َقْدِرِه َحقَّ  اللََّه َقَدُروا َوَما)٤٧١( المرحلة خطاب
 َلْوال ِلَنْهَتِدَي ُكنَّا َوَما ِلَهـَذا َهَداَنا الَِّذي ِلّلِه اْلَحْمُد()٤٧٢( المرحلة خطاب

  ٤٨٤  ..............................................................................    )الّلُه َهَداَنا َأْن
  ٤٩٠  .........   )َحْرٍف َعَلى اللََّه َيْعُبدُ  َمن النَّاسِ  َوِمَن()٤٧٣( المرحلة خطاب
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  ٤٩٩  ..........................    )َفَحدِّْث َربَِّك ِبِنْعَمِة َوَأمَّا()٤٧٤( المرحلة خطاب
 اسرار فضح واالخالقية االجتماعية االمراض من)٤٧٥( المرحلة خطاب
  ٥٠٨  ..............................................   معه االختالف عند والصديق الزوج

 الماضـي فـي اإلسـالم لشـباب مشـرقة صـور )٤٧٦( المرحلة خطاب
  ٥١٤  ......................................................................................  والحاضر
 قصـائد – تعليقات - أخبار -استفتاءات الصادقين صحيفة من مختارات

  ٥٢٠  ...................................................................  ١٥٧-١٤٠ األعداد من
 عمليـات مـن ويحـذر فورية سياسية حلول الى يدعو اليعقوبي المرجع
  ٥٢٢  .......................................................الديني واالكراه العرقي التطهير

  ٥٢٤  ..............................................................  الصدرين الشهيدين إرث
  ٥٢٥  ...................................................................   التيجاني الدكتور لقاء
  ٥٢٦  ....................................   بارا انطوان المسيحي واألديب الكاتب لقاء

 دهاـــــــوعمي العلـوم بحـر آل أسرة لـــــيستقب المرجع سماحة
  ٥٢٦  ....................................................................   محمد السيد الدكتور

  ٥٢٧  .  الرياض الى الجمهورية رئيس السيد بزيارة تتفاءل الدينية المرجعية
  ٥٣٠  .....................  البحرين  مملكة في البرلمانية االنتخابات من الموقف
 جـورج الكبيـر المفكـر بوفـاة تعازيـه يقّدم  اليعقوبي المرجع سماحة
  ٥٣١  .........................................................................................  جرداق
  ٥٣٢  .....................   العراقيين بضيافة ُيشيد القّمي الكرامي الديني المرجع
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االشـرف النجف في بمكتبه االندونيسي السفير يستقبل اليعقوبي المرجع
  ...................................................................................................  ٥٣٣  

 تقنين وفق والحكماء االعيان مجلس تشكيل الى يدعو اليعقوبي المرجع
  ٥٣٦  ......................................................................................  دستوري
 مـا الى مستمرة والحكماء األعيان مجلس الى الحاجة: اليعقوبي المرجع

  ٥٣٨  .........................................................................  اإلرهاب دحر بعد
  ٥٤٠  ......................................  مخترع فتى بدعم يوصي اليعقوبي المرجع
  ٥٤٠  ..........  اليمن في العسكرية العمليات بوقف الدينية المرجعية ترحيب
 سياسـية قضـايا عـدة الوزراء رئيس مع ثـــــيبح اليعقوبي المرجع
  ٥٤٢  .......................................................................... واقتصادية وأمنية
 ولحقوق للدستور موافقة الموحدة الوطنية البطاقة قانون من) ٢٦( المادة

  ٥٤٤  ......................................................   تاريخي خطأ وإلغاؤها االنسان
  ٥٤٧  ....................................................  العالم في التشيع انتشار معوقات
) السـالم علـيهم( البيـت لـــــــــأه لعـزة مظهٌر األربعينية الزيارة

  ٥٤٩  ....................................................................  وفضيلتهم وانتصارهم
 هيبتها الوطنية العسكرية للمؤسسة أعاد الرمادي تحرير: اليعقوبي المرجع
  ٥٥٣  .............................................................  . إضعافها رهانات وأسقط

  ٥٥٥  .......................................................................  العالمي القراءة يوم
  ٥٥٦  ..  )السالم عليهم( البيت اهل منهج لنشر الثمينة الفرصة عن مسؤوليتنا
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  ٥٥٨  ................................................  المقاهي في والطاولي الدومنة لعب
  ٥٦١  ............................................................  المغتربين العراقيين تكليف
  ٥٦٣  ............................................................................الحج في مسائل
  ٥٦٦  ...............................................................................  الميت تشريح
  ٥٦٧  .....................................................  االموال بـغسيل ُيعرف ما حرمة

  ٥٧٣  .........................................................................  االستفتائية الرسالة
  ٥٧٣  .........................................................  األولى الحلقة/  الثالث الجزء
  ٥٧٣  ....................................................................................  النية حسن
  ٥٧٤  ..........................................................................  :واالجتهاد المرأة
  ٥٧٤  .....................................................................  المتبرجات الى النظر
  ٥٧٦  ............  الثانوي للسادس العامة االمتحانات واداء رمضان شهر صوم

  ٥٧٧  ..............والتشتت الفرقة يوجب ما كل اثارة يمنع: اليعقوبي المرجع
  ٥٧٨  ..................................  المباشر الولد وجود مع األوالد أوالد توريث

  ٥٨١  ............................................................................. المولى من نوٌر
  ٥٨٢  .................................................................  الخالف فقه طبع تاريخ
  ٥٨٣  ..................................................................................  بديلٌ  فليس

  ٥٨٦  ............................  بارا انطوان للدكتور قفطان حسنين الشيخ قصيدة
  ٥٩٢  .....................................................................................   العراق انا

  ٥٩٥  .................................................................................    المجد قادة
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  ٦٠١  ....................................................................   الفكري الحشِد جنوُد
  ٦٠٣  ..........................................................................  الكتاب محتويات

  


