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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ـ   طفى احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسـم املص

ية على أعدائهم إىل يـوم الـدين، وال   واللعنة الدائمة األبد، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني
  .حول والقوه إال باهللا العلي العظيم

 أن إىل )والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً *وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً (: قال تعاىل
أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ  *ماماً والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِ( ...يقول جل امسه

  )فيها تحيةً وسالماً
   موقع خاص باألئمة املعصومني عليهم الصالة والسالم) تقنيامامة امل(
ـ أن و، مجاعة يف عاصمة علمية او مدينة مقدسة لكن ان يكون امام، سهل وممكنامر ، مايف قرية  )مام مجاعةإ(ان ن يكون االنسأ مت بـه  أي

  . فانه امر صعب جدا ،العلماء والفضالء واالتقياء
   .حقاً فانه امر صعب، لكن ان يكون مرجع تقليد من الطراز الرفيع، امر سهل لعله )جمتهدا(وان يكون االنسان 
السيد حبر العلوم يف قدسه ويف ورعه ويف يف مصاف لكن ان يكون مرجع تقليد ، امر سهل -نسبياً  - لعله )مرجع تقليد(وان يكون االنسان 

مبستوى  او ان يكون مرجع تقليد ) وسالمه عليه وعجل فرجه الشريفصلوات اهللا(تقواه وان يكون ذلك الشخص الذي حيتضنه سيد الكائنات 
  .امر صعب ، فانهكفحول مراجعنا العظام على مر التاريخو الشيخ االنصاري او الشيخ الطوسي

  . فانه امر صعب ،ق اهللا حقا وصدقااما ان يكون شيخ ااهدين يف طري، لعله امر سهل )جماهدا(يكون االنسان وأن 
بالقيـاس ـ أي ان يتجنـب االنسـان     هو لعله امر سهل ـ وان كان صعبا حقا لكن احلديث   )متقيا(ان يكون االنسان : لك كلهوفوق ذ
وان  ،تصدر منه غيبة واحدة قط وال منيمة وال كذبة وال مة وال تان وال جارح القول وما اشبه ذلـك  سبحانه وتعاىل كافة بان ال معاصي اهللا

 لعله امر سهل ،شرفالذكر والحب عجب او رياء او حب شهرة او كافة بل جواحنه ايضا بان التكون يف قلبه ذرة كرب او حيافظ على جوارحه 
إمـام األتقيـاء   (فمن هـو  ).. مجيعاً امام االتقياء(ان يكون االنسان  لكنه سهل بالقياس اىل ،متقيا حقااإلنسان ان يكون  :صعباً جداًوان كان 

  :؟)مجيعاً
)الَّذاماًوإِم نيقتلْما للْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با هنبقُولُونَ ري وموىل املوحدين علي بن ايب طالب ذاك هو امري املؤمنني  )ين

  . هو امام املتقنيفانه ) صلوات اهللا وسالمه عليه(
والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنـا  ( ؟ان يكونوا ائمة للمتقني: العظيمكي يرتقوا اىل هذا املستوى ل ؟البشرية كافة همومن  ؟فمن انا

  ؟)وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماماً
كي !! ؟)واجعلْنا للْمتقني إِماماً(نطلب فمن حنن حىت  !العلوم من املتقني السيد حبر !واويس القرين من املتقني! سلمان احملمدي من املتقنيان 

  . نكون ائمة للمتقني
   :)واجعلْنا للْمتقني إِماماً(يان يف أر
  :يف هذه االية الشريفة هناك تفسريان و
ـ : التفسري االول -١  "ري الشمس والقمرجتكما  ريجيالقران "وهي رواية شريفة  وهو التفسري الدارج الذي يبتين على القاعدة املعروفة 

هو يف اعلى ) صلوات اهللا وسالمه عليه(مام علي بن ايب طالب نعم اال االية عامة لكل املؤمننيو، صاديق وتطبيقات وجتليات ومراتبمفان لآلية 
  .)وأَنفُسنا وأَنفُسكُم(ية املباهلة آ يف حيث انه نفسه بنص القران الكرمي) صلى اهللا عليه واله(الدرجات كرسول اهللا 

) صلوات اهللا وسالمه عليه (ان هذه االية كسائر االيات ينطبق عليها ماذكره االمام الصادق : التفسري املعهود هلذه االية الشريفةان : واحلاصل
  . "شمس والقمر وجيري على اخرنا كما جيري على اولناان القران حي مل ميت وانه جيري كما جيري الليل والنهار وكما جيري ال"   حيث يقول

على هذه الصغرى اجلزئية ويراها خارجة بالتخصـيص   انطباقهايرفض  فانه ،مع انه يرى صحة هذه الكربى الكلية وهو: التفسري الثاين -٢
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بن ايب طالب وفاطمة الزهراء واالئمة االثـين   على حسب هذا التفسري خاصة برسول اهللا وعلى اآليةفهذه ، ليت اقيمت يف حماهلاااخلاصة  وباألدلة
 )صلوات اهللا عليهم امجعني(عشر وصوال اىل املهدي املنتظر 

  روايات تدل على اختصاص اآلية، بأهل البيت عليهم السالم
من اهم مصادرنا  عددايات املوجودة يف سلسلة من الرو ،بأهل البيت عليهم الصالة والسالم )واجعلْنا للْمتقني إِماماً(اختصاص آية وتدل على 

 . سري علي بن ابراهيم القميتلك املصادر كتفبعض الشك اىل صحة الروائية واحلديثية واليت ال يرقى 
 )الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ( كأيةالشريفة  اآليةفعلى هذا الراي الثاين تكون 

عممتها بعض الروايات لبقية االئمـة  قد و عليه الصالة والسالماملؤمنني  بأمريبل هي خاصة ، تى الزكاة وهو راكعآتنطبق على كل من  ال فاا
  .١ذكرناه يف بعض كتبنا املطبوعةمما  عليهم الصالة والسالم االثين عشر

يتسع السـتقراء تلـك    ولعل الوقت ال، جمموعة ادلة يف االية نفسها تعضد تلك الروايات يرشدنا إىل وجوديف االية الشريفة  التدبركما ان 
  . ونترك تتمة البحث لالسبوع القادموسنذكر بإذن اهللا إحداها، االدلة 

  :احلقلة يف هذا عددا من الروايات الكرمي نقليف تفسري الصايف حيث  ذكرهما ومن هذه الروايات 
  "هي فينا ": ويف رواية اخرى "ايانا عىن": )واجعلْنا للْمتقني إِماماً(آية  يف عليه الصالة والسالميف اجلوامع عن الصادق 

  "واهللا خاصة يف امري املؤمنني اآليةهذه ": عن سعيد بن جبري قال املناقب ويف
  :نذكر منها ،مما عليه املعول عن تفسري علي بن ابراهيم القمي عديدة منها ما روايات )الربهان يف تفسري القران(يف كتاب  روىكما 

والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا ( سالت ابا عبد اهللا عن قول اهللا عزوجل": عن ابان بن تغلب قال -١
لْماماًلإِم نيقهم حنن اهل البيت :قال )ت"  

  . اجلى املصاديق) ات اهللا عليهم صلو(وليس ام  )احلصر(وظاهر هذه الرواية الشريفة 
  "علي بن ايب طالب :واجعلنا للمتقني اماما، احلسن واحلسني :وقرة اعيننا ،فاطمة :وذريتنا ،خدجية :ان ازواجنا"وروى غريه  -٢
أي هداة : قال )ماماًوالَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِ("ى يف قول اهللا عز وجل ويف رواية اخر -٣

  " ل حممد خاصةآلوهذه  ،يهتدى بنا
   !!"سالت ربك عظيما: قال )واجعلْنا للْمتقني إِماماً("  :عليه الصالة والسالمويف رواية اخرى قلت اليب عبد اهللا  -٤

واملرتبة خاصة باالئمـة املعصـومني    املرتلةه فان هذ !!ئمة للمتقنيأحنن حىت نطلب من اهللا عز وجل ان نكون  فاين الثريا وأين الثرى، ومن
  . عليهم الصالة والسالم

  عليهم السالم أدلة قرآنية على اختصاص اآلية بأهل البيت
واجعلْنـا  (: واالزماين واالفرادي يف قوله تعاىل االطالق االحوايل: منها، القرآنية اآليةهذه يف جاءت مفردات عديدة أدلة و على ذلك وتدل

  )للْمتقني إِماماً
ـ إو، هلم يف العبادةوإماماً ، هادهلم يف اجل اًمامإ ان يكون أي!! ماما للمتقني بقول مطلق؟إيستطيع ان يكون  يذلك الذ هو فمن هلـم يف   اًمام

فمن هو الذي يصلح ان يكون اماما للمـتقني يف كـل    ٢وهذا هو اإلطالق االحوايل، الورع والتقوىيف هلم  وإماماً، هلم يف العلموإماماً ، الزهد
ثال او يف الزهد او الورع او سعة الصدر او االخـالص  واجعلنا للمتقني اماما يف اجلهاد م: اجلهات؟، ومل ختص اآلية جهة من اجلهات كان تقول

  .او غري ذلك
مجع حملى بأل وهو يفيد العموم، وهذا هو ) املتقني(، فان وليس لبعض املتقني، لكافة املتقني يعين )واجعلْنا للْمتقني إِماماً(: كما ان قوله تعاىل

  . اإلطالق أو العموم االفرادي

                                                             
  اية اهللا السيد  مرتضى الشريازي / كتاب حبوث يف العقيدة والسلوك  - ١ )١(
  .أو االصنايف بل واالفرادي من وجه - ٢
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 ماما للمتقنيإلكن ان يصبح ، او ان يصبح اماما لبعض املتقني ،من السادة اًسيد من القادة او اًمرجع تقليد او قائد اإلنسان نعم ميكن ان يصبح
  )قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً(وال يكون إال جبعل تكويين من اهللا تعاىل  امر عظيم املنال فانه

وال جبهة من اجلهات وال بزمن  مل تقيد بقيد من القيود باملرة )اماما(وان ، مجع حملى بال من جهة )املتقني(الحظنا ان اننا إذا : وصفوة القول
  . فذلك يعين ان هذه ثلة طيبة تتربع على قمة قمم البشرية يف كل احلقول من األزمان

  يف البحث القادم ان شاء اهللا  وللحديث يف هذا احلقل تتمة ستايت
  ن اآلية الكرمية؟؟ماين موقعنا حنن 

  )ماماًوالَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِ( :تقول االية الكرمية
املعصـوم   اإلمامذا مأموما هلان يكون االنسان  ع هوواملوق! بنفسهاالشريفة  اآليةان املوقع حمدد يف : وهنا نسال اذن اين موقعنا حنن؟ اجلواب

  .بالرسول األعظم واألئمة املعصومني عليهم الصالة والسالممت وان تأان تكون ايها االنسان من املتقني  أيالعظيم 
الكلمة من  فان هذه )ياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماماًوالَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُر( الشريفة اآليةيف ضمن  دفاملوقع حمد

حيـث ان نفـس   ، الكلمات ذات اإلضافة مثل الفوقية حيث تستدعي ان يكون هناك شئ فوق وهناك اسفل منه او املوازاة او االخوة او االبوة
ان هو قعنا مووبذلك يظهر ان  ،فان اإلمام يستدعي بذاته املأموم )واجعلْنا للْمتقني إِماماً( ، وكذلك اإلمام يفمضايفهااملفردة تتضمن االشارة اىل 

فيمـا   وحنلّق اونسمو اوان نسمو تعريفه للعامل ونقتدي به وتدي ديهوان نقوم ب بعد التعرف عليه عليه الصالة والسالمأمت ذا االمام العظيم ن
  . العوامل الساميةمساء تلك يف  ميكن لالنسان ان حيلق

فنترك يسمح بذلك  لكن الوقت ال ،علي بن ابراهيم يف تفسريه وينقلهاالشيخ الطوسي يف التبيان  ينقلهاالشريفة  اآليةة اخرى هلذه ءوهناك قرا
  . اىل االسبوع القادم ان شاء اهللاحبثها 

    التعرف والتعريف والتأسي واالقتداء: مسؤليتنااجتاه االمام
حنن نعيش مولده الشريف املبـارك  وإماما،  الذي جعله اهللا عليه الصالة والسالماجتاه هذا االمام العظيم  مسؤوليتناهي  ام: ايضا نتسائلوهنا 

  . ؟امليمون من كل اجلهات
هذه الكلمات هي احلل ، )تداءالتاسي واالق(و )التعرف والتعريف(: كلمتان ما ابسطهما لكن ما اعظمهما يف الوقت نفسه ومها: نقول بأجياز

  . وهي الطريق االقوم البلسموهي 
مما هو مسطور يف حبار االنوار ومما هـو مسـطور يف بصـائر    ، عليه الصالة والسالمان نتعرف على شخصية امري املؤمنني يعين : فالتعرف

  . الدرجات وغريمها
  .الغراحملجلني اكثر واكثر املوحدين وقائدوموىل  املؤمننيى امري لكن على االنسان ان يتعرف عل، البعض احاط ببعض ماهو موجودولعل 

واالدلة على ذلك عليه الصالة والسالم الهتدوا، من اشعة نور امري املؤمنني وصلهم شعاع عباقرة العامل لو  فان ان يعرفه اىل العامل: والتعريف
عن ان بعـض شـعاع نـوره     عليهم الصالة والسالمكلمام القيمة حبق االمري الذين تفصح  هناك الكثري من امساء عباقرة العامل، كما ان كثرية

  . يف هذا الوقت الضيق يسع اال لذكرها الصلوات اهللا عليه عندما وصلهم، غريهم متاماً، و
واملنصـفون مـن    صالة والسالمعليه الاالمري يعرف  الن العامل ال عليه الصالة والسالمامري املؤمنني شخصية ف العامل على علينا ان نعران 

  . عليه الصالة والسالمامري املؤمنني أنوار من اشعة واحداً اال ان املشكلة اننا مل نوصل هلم حىت شعاعا  العباقرة والشخصيات ليسوا بالقلة
اقوالنـا ويف افعالنـا ويف    يف عليه الصالة والسـالم،  املؤمنني بأمري ،حسب الوسع والطاقةوهو ان حناول ان نتأسى بعض التأسي : والتأسي

لشخص واحد مقتد متأسٍ، سوف تغري مجاعات كربى القلبية والفكرية والقولية والعملية  التموجاتعندها كيف ان  ولرأيتم، جوارحنا وجواحننا
فانـه سـتتبدل    !يعة له حقاًكانوا ش! الشيعة بامجعهم، مث كيف لو ان !باالقتداء به والتأسي بهجمموعة من الناس  متيزتفكيف لو  ،من البشرية

االرض غري االرض حينئذ .  
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  املسلمني املقتدين برسوهلم  يكشف قيمةملك الصني  
يف ذلك الزمن كان حيمل بعض ملك الصني ان ف: عربة بالغة ودالالت عديدة عام مضت ومأيت اىل اكثر من الف ويف القصة التالية اليت تعود

ـ  وأسـتنجد يوم من االيام اتاه مبعوث كسرى ملك ايران  يفو، ذلكواألصدقاء وشبهه  لى الوطنواحلمية ع كالغريةالطبع العشائري  مـن   هب
   .، إذ كان املسلمون قد غزوا إيراناملسلمني

ـ  علي بن ايب طالبباإلمام و صلى اهللا عليه وآلهكانوا قد تاسوا برسول اهللا  ولقد كان سر تقدم املسلمني حينذاك ام(  المعليه الصالة والس
مبختلف الوان املسلمني مـن   ،مأساوياما واقعنا اليوم فهو واقع مر  وتقدموا على اآلخرين،بعض التاسي يف ذلك الوقت حىت صنعوا ما صنعوا 

  )ان نكون منهم ان شاء اهللا االقليل ممن عصمهم اهللا تعاىل ونرجو اال ،اشبه ني ومايومن جتار ومن طلبة وجامع سياسيني
وحيث ان ملك الروم كان حيمل بعـض احلكمـة، مل يبـادر بـالرد أو      سرى استنجد مبلك الصني من جيوش املسلمنيان رسول ك، املهم

، فصف يل هؤالء القوم الذين أخرجوكم من دياركم، فـاين  ٣همبلقد عرفت ان من حق امللوك مساعدم على من ق(: فقال للرسول االستجابة
  ) هؤالء القليل الذين تصف، منكم، فيما أمسع من كثرتكم، إال خلري عندهم، وشر عندكم أمثال قلة وأنكم كثرة، وال يبلغ أراك تذكر ام

  مث ان ملك الصني سأل رسول كسرى عن مسائل
  ؟بالعهد –أي املسلمون  –أيوفون  –ملك الصني  –قال : منها
  :اىل ان سأله ...نعم:  -رسول كسرى  –قال 
  ؟حرم عليهمأحيرمون ما حلل هلم أو حيلون ما : قال
  ..ال: قال

  ...)هؤالء قوم ال يهلكون أبداً حىت حيرموا حالهلم وحيللوا حرامهم: -ملك الصني  -: فقال
؟ قاتبام الغش والتزوير واخلداع والتدليس وغري ذلك من املو ،وحنن لو الحظنا اسواقنا االن فهل جند حالل حممد ص هو احلاكم يف االسواق

يف اجلامعات مما حيز يف النفس  والفساد ي يف األسواق والشوارع بل و املقامر واملخامر متأل بالد االسالم؟، ودور البغاء؟مث أال جند الفساد املستشر
  .باشد انواع احلزازة واالمل؟

ولنرجـع إىل  الشـرعية؟   بالضوابط فهل كلها ملتزمة ،والكتب واالت والفضائيات واالذاعاتالثقافة عامل ويف عامل السياسة  احلال وهكذا
  :ملك الصني من جديد

... انه مل مينعين أن أبعث إليك جبيش أوله مبرو وآخره بالصني، اجلهالة مبا حيق علي(فأخذ ملك الصني الدواة وكتب إىل كسرى ملك الفرس 
فساملهم وأرض .. على ما تصف ولكن هؤالء القوم الذين وصف يل رسولك صفتهم لو حياولون اجلبال هلدوها، ولو خلي سرم أزالوين ما داموا

  )يهيجوك ملمنهم باملساكنة وال تهجمهم ما 
ان من الصحيح ان ما كان يسمى باخلليفة، كان ظاملاً جائراً منحرفاً، إال ان املسلمني بشكل عام كانت حتكمهم يف األعم األغلـب منـاهج   

.. ل البيت علـيهم الصـالة والسـالم   وحافظ عليها بكل قوة أئمة أه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اإلسالم اليت أرسى دعائمها الرسول األعظم
كمناهجه يف االقتصاد والزراعة والسفر واحلضر والتجارة وغريها، إذ مل تكن جوازات وال جنسيات وال حدود جغرافية، وكان املسلمون أفضل 

  ..وواصلوا مسرية االنتصارات... وانتصرواوهكذا تقدموا على غريهم ... من غريهم يف األخالقيات ويف االلتزام بالشريعة
  عليه الصالة والسالم؟ واين حنن من اتباع سرية امري املؤمنني  ؟اين حنن من املسلمني حقا: ولكن
أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ  *تقني إِماماً والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْم(: تعاىل يقول

  على ان نبدأ من جديد رحلة التأسي واالقتداء بأئمة املتقني عليهم صلوات املصلني؟نعزم حقاً من اآلن فهل يا ترى  )فيها تحيةً وسالماً
 لى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهريندعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصواخر 

                                                             
 .حسب الفكرة القدمية املبنية على امللوكية وان امللك إذا استنجد مبلك آخر فعليه ان حيميه ويدافع عنه - ٣


