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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

دية على أعدائهم إىل املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األب
  يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم .

  ق الرحمة النبويةلمنطفي (علم االصول) جذور
  االمتداد الشامل للرحمة النبوية العامة االئمة 

  يقول تبارك وتعاىل : 
  ١(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن )

ما من وجتليان لرمحةا وجوه من وجهان هنالك  أسـس بعـض جيسـد اآلخـر والوجـه،  النبويـة الرسـالة يف العمق جيسد الوجهني أحد،  جتليا
  . احملمدية الرسالة
 علــم معــادالت يعــرف ملــن اً موجهــ يف أحــدمها اخلطــابوســيكون  بإجيــاز، الــوجهني هــذين عــن تعــاىل اهللا بــإذن اليــوم هــذا يف ســنتحدثو 

 إن وأمشـل وأوسـع أعـم فائدتـه تكونسـو  اجلميـع يشـملفيـه  خطـابفان  الثايناما ،  املتخصص أو للخبري طاباخلب أشبه فهووقوانينه  األصول
  .تعاىل اهللا شاء

  منطلق (علم االصول) هو (الرحمة)اساسي و 
 مــا ألســس نطلــقامل جتســدالــيت ) الرمحــة( فهــو ان اإلهليــة، الرســالة هــذه عليهــا ابتنــت الــيت األســس إحــدى يف وجــه وهــو األول، الوجــه أمــا
  .٢واالسس هي الكالم واالصول والفقه ، ثبوتاً أو إثباتاً  النبوية الرسالة عليه ابتنيت

ــ عليــه اصــطلح مــا هــو النبويــة الرســالة عليهــا ابتنيــت الــيت األســس أهــم مــن وذلــك الن  علــم( بعــد األســس ثــاين هــو بــل األصــول) علمـ(ب
  الثالث . األساسمبثابة  هووالذي  فقهال علممث يايت  األول، األساس هو ) والذيالعقائد
  فلنقدم البحث عن (علم االصول) فنقول: .. آخر وقت يف العقائد عن علم سنتحدثو 
وشــريعته  وآلــه) عليــه اهللا صــلى( املصــطفى حممــد اهللا رســول يف املتجســدة )اإلهليــة الرمحــة( هــو األصــول علــم منــه انطلــق الــذي املنطلــق أن 

  السمحاء.
ا األصول علم يف عادة تبحث ال الزاوية هذهو  هذا املنطلق اىل ان ونشري هنا فان البحث ههنا عن ذلك امنـا  ترشيد إىل حتتاج ولذلك فا

  هو بداية املسرية ونأمل ان
 تعـرضاو  لكتـاب حمـوراً نـا تصـبح ههـذه القضـية الـيت نطرحهـا  ولعـل ، تعـديًال وتطـويراً او  جرحـاً  يقوم بدراسة شاملة معمقـة لـذلك يت منأي
  املستقبل.  يف درسية كمادة

بدرجــة او  –بــه او رفضــه  ذعــنأ املنطلــق ان الفقيــه اذا الحــظ هــذا مبعــىن أيضــاً  االســتنباطيف مرحلــة  الفقيــه ســيعني البحــث هــذابــل وان 
  األصولية املختلفة . األدلة ما جتاه حد إىل األصويل نظره يف اىل ان يغّري  ذلك به فقد يؤدي -درجات 

 األمثلـةوهـذه بعـض االدلـة و  الرمحـة منطلـق على ابتنيت األصول علم منطلقات و : ان أسس هي بكلمة واحدة –عى واملد –والفكرة  
  :والشواهد 
  الواقعي األمر عن الظاهري األمر إجزاء

                                                            
  ١٠٧ - االنبياء -١
 الثبوت لعلم الكالم واالثبات لالخريين - ٢
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 األصـعب نلكـ أهـون، أمـره حبـث هـذا الظـاهري، األمـر عن االضطراري األمر إجزاء احدمها :هامان، حبثان  يطرح عندنا يف علم االصول
 كجلسـة للصـالة جـزءً  لـيسكـذا  أن علـى أصـل أو أمـارة دلـت لـو أنـه مبعـىن الـواقعي األمـر عـن الظـاهري األمـر إجـزاءهو : و البحث الثاين  هو

   الشرط، ذلك بدون أو اجلزء ذلك بدون فصليت او دل على انه ليس شرطاً  القنوت أو االسرتاحة
هـل هـو  احلكـم؟ هـو فمـا سـابق، بـدليل أو بأصـل حمكومـاً  كـان األصـل ذاك ان أو اطئـاً خ كان الدليل ذاك أن ٣يل انكشف ذلك بعد مث
  ملا هو شرط او جزء فلم يطابق املأيت به للمأمور به، ام ال؟ –او غريها  –انه انكشف له فقدان الصالة  الفرض إذ الصالة إعادة

 حلـــت منـــه واملســـتثىن املســـتثىن : شـــطريها يف تعـــاد ال فقاعـــدة ) تعـــاد ال( قاعـــدةتـــايت  (الصـــالة) املثـــال هـــذا خصـــوص يف هنـــا مســـلّ مـــن امل
 خيــص ال الكــالمجــاٍر فــان  أيضــاً  ،ويف غريهــا –الصــالة  –فــان البحــث فيهــا  تعــاد ال قاعــدة عنــدنا مل تكــن توجــد لــو حــىت لكــن ،٤املشــكلة
 اإلنسـان أن لـو :ذلـك وغـري وصـوم ومخـس كاةوز  وصالة حج من األعمال طلقهو عام مل بل الدليل، هذا خصوص فيهااليت قام لدينا  الصالة
  االعادة؟ عليه أم جيزئه فهل ٥أصل إىل أو ظاهري أمر إىل استناداً  به باملأمور أتى

 السـيد حتقيـق حسـبــ  األنصـاري الشـيخوان  األنصـاري، الشـيخ زمـان سـبق فيمـا )االجـزاء(علـى  االمجـاع انعقـاد يدعي الربوجردي السيد
   اخلالف. دأب هو اول منـ  الربوجردي

 أكـان سـواء ، بالـدليل خـرج مـاكقاعدة خيرج منهـا   الواقعي عن الظاهري األمر إجزاء على اإلمجاع يدعي الربوجردي السيدواحلاصل : ان 
 حجـة إىل اسـتندقـد  مـادامفانـه  خطـأه اكتشـف مث عمـلب اذا قـام إلنسـان، وذلـك مبعـىن: ان اأصـالً  كـان أم أمـارة الظـاهري احلكـم على الدليل
    املعروف. )اإلجزاء( حبث هذاوهذا هو  جمزئ فهو سابقة شرعية

 حبــث هــذاو  ،ءهإجــزا عرفــاً  يــالزم األصــل أو الــدليل هــو الــذي بالشــيء بالعمــل األمــر بــأن )أصــولياً ( ذلــك علــى يســتدل الربوجــردي الســيد
  أصويل. ختريجو  أصويل
 اخلـالف ظهـر لـو :انـه األمـارة يففارتـآى   )األمـارة(ومل يقبلـه يف  )صـلاال( يفل ذلـك بِـقَ  اخلراسـاين اآلخونـدان  مـثالً  ذلـك نـرى مقابل يف 
 لألجــزاء مســتوفياً  يكــن مل انــه إذ العمــل، بطــالنحينئــٍذ نعــرف فاننــا  اخلــالف نكتشــف فعنــدما الكاشــفية مهمتهــا األمــارة ألن اإلعــادة، فعليــه

  أصويل. ختريج هذاو  تعبدي، دليل ألنه )األصلمن ( عكسوذلك على ال اإلعادة، فتجب والشرائط
 وراء أكـرب منطلـق يوجـدوليس الشاهد ذلك بل الشاهد هو انه  جداً  شديد بإجيازوالبحث عن ذلك اصولياً واسع ومعمق وقد اشرنا اليه 

  )  اإلهلية الرمحة: (  هو اجلوهري اإلجزاء منطلقوهو ان  ذلك،
   العسر) بكم يريد وال اليسر بكم اهللا يريد( جزاء الرئيسي واجلوهري هو:ان منطلق اال أكثر فنقول لدينا معهود بتعبريأردنا ان نعرب  وإذا

 السـابق،الفقيـه  رأي تعـاكس آراءكـان بـذهب اىل  ،آخـر فقهيـاً  املكلـف فقلـد اجملتهـدمـات فلـو  ، الفقـه كـل يف الةسيّ  ترون كما واملسألة
  .باطلة ،باجتهاده او شرط جلزءالفاقدة  األعمال تلك أن اجلديد الفقيه  يرى حيث اعماله السابقة كل اعادة ان عليه فالزم ذلك

 ،االهليـة الرمحـة منطلـق علـى يف اسسـه االوىل مبـين والسـنة الكتـاب مـن املسـتقاة األصـولواحلاصل ان (االجزاء) وهو من اهم مسـائل علـم 
  اآلخر: واما الشاهد ،شاهد و مؤيد او دليل هذاف

    األربعة األصول
ا عموماً ربعة فسنجد اال األصول أستقرءنا إذا   فمثال :  تبتين على منطلق (الرمحة الواسعة) القبيل هذا من ا

                                                            
 لم او علميبع - ٣
اي يف خصوص الصالة ودليل على ان (الرمحة) منطلق من منطلقات  –اضافة اىل ان قاعدة التعاد بنفسها دليل على املدعى من (االجزاء) يف اجلملة  - ٤

 التشريع.
 من غري وجود دليل خاص على الصحة واالجزاء والبطالن وعدمه - ٥
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  اصل البراءة
 حـىت الشـرعية الربائةهو  اجملرىفان  الفحص بعد التكليف يف شككت لوف الرمحة، على مبينان هذا االصل  واضحن الأف اصل الرباءة -أ
 رمحـة إال أرسـلناك ومـا( اإلهليـة، الرمحـة من منطلقـات منطلق اذاً هو  هذاف غريه، أو) الطاعة قح( مسلك إىل ستناداً  العقلي باإلشتغال قلنا لو

 إال شـديدين، وحـرج عسـر يف فسنقع ،باالحتياط )الفحص بعد حىت التكليف يف شك( كل يف اهللابداهة انه اذا كلفنا ل رمحة، هذهو  )للعاملني
  . الرباءة أصالة إجراء تضتاق طبيعياً ــ احلق له أن معـ  املوىل رمحة أن

  اصل االشتغال
   اإلهلية، الرمحة على فروعها من الكثري يف مبنية االشتغال قاعدةفان  االشتغال) (اصل االحتياط و -ب 
مـوىل لل ، مـع انـه كـان ميكـن منجـزاً  لـيسعندئـذ  اإلمجـايل العلـمفـان  االبـتالء، مـورد خـارج الطرفني أحد كان لو احملصورة الشبهة يف مثالً ف

 مــا أو أحـدمها جناســة أو حبرمـة إمجــايل علـم قـام قــد فمـادام االبــتالء دائـرة خــارج اإلمجـايل العلـم طــريف أحـد كــان لـو : يقــول أن وتعـاىل سـبحانه
   .بنا رمحة يفعل مل لكنه ذلك يشرّع أن ميكنهايضاً ومن الواضح انه كان  الطرف فيجب االجتناب عن هذا  أشبه،

 هــذا ألن كالميــاً  فلندرســها  -وهللا احلمــد  قــام بــذلك العلمــاء االعــالموقــد  – أصــولياً  نــدرس املســالة ميكــن ان اكمــونؤكــد مــرة اخــرى انــه  
  .جوهره ويف اسسه االوىل يف كالمي البحث
 اه اصولياً الضابط واملقياس الذي ارتأيننوع بني  لذلكمن غري فرق يف  ، منجزاً  ليس احملصورة، غري الشبهة يف اإلمجايل العلم فان كذلكو  

   .) اخلالف على ضوابط أربع حديدهات(اذ ذكرت ل احملصورة، غري شبهةلل
ومـا ذلـك  ،منجـزة جيعلهـا مل لكنـه احملصـورة، غـري الشـبهة أطـراف يف حـىت منجزاً  اإلمجايل العلم جيعل أن لشارعميكن لواحلاصل : انه كان 

    ني)(وما ارسلناك اال رمحة للعامل هو : األساسي املنطلقاال الن 
 املنطلق هذا تؤكدهذه االمة  على التسهيالتاليت تقابلها  السابقة األمم على التشديداتتصرح بوجود العديد من  اليت لرواياتكما ان ا

  .يف الشريعة االسالمية السمحاء العام
  .جراً  وهلم وهكذا،  التدرجييات يف اإلمجايل العلم منجزية عدم يف ـ رأي علىـ  احلال وكذلك 

اال انـه  األصـول أشـد أنـه مـع ف ) االشـتغالكذلك ( اإلهلية، الرمحة على ةمبتني األصول، اهم من أصل هي اليت) و الرباءة( بأن :نقول إذن
  .توجد ايضاً استثناءات هامة من صور احلكم مبنجزيته

طها) هــو مــن بـاب التــزاحم لوجــود ونضـيف: ان التشــديد يف بعـض جوانــب االحكــام (كمنجزيـة العلــم االمجــايل يف الشـبهة احملصــورة بشـرو 
  .ع االحتياط يف هذه الصورة ايضاً هو من الرمحة االهلية. فتدبريمصلحة او مفسدة غالبة، فتشر 

  اصل االستصحاب
  !العباد على -واي تسهيل  – تسهيليف حد ذاته  وهو الرمحة، على مبين فانه اصل ،)االستصحاب( اصل  –ج 

، وكــذا مــن كــان مالكــاً لشــيء او ذا يــد عليــه  الســابقة(الزوجية) احلالــة يستصــحبفانــه  ال ؟ أو اطلقهــ أنــه شــكمث  زوجــةلــه  فمــن كانــت
 جـراً  وهلـم وهكـذا ،عنـد موتـه  اخلـالف علـى دليـل يوجـد ملاحلـق فيهـا اذا  لورثتـهفـان  ال؟ أم باعها أنه شككنامث  له ملكاً  الدار هذهفلوكانت 

  المر للعبادوتسهيل ا الرمحة قاعدة على مبين فاالستصحاب
  اصل التخيير

 األمثلـة بعـض مـع للمسـتقبل نرتكـه حبـث هولـح(ولنـا  األمـاري والتخيـريبـل ،  األربعة األصول من أصالً أي ماعّد  األصلي )التخيري ( -د 
    باذن اهللا). األخرى

 يفولعلنــا  عينــات، االن كــمل ذكــرتهد علــى ابتنائهــا علــى قاعــدة الرمحــة وقــد افوجــدت الكثــري مــن الشــو  األصــول مباحــث اســتقرأتولقــد 
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  .ذلك بعض نكمل املستقبل
 بحــثمنطلقــاً ل ٦َوَمــا أَْرَســْلَناَك ِإالَّ َرْمحَــًة لِْلَعــاَلِمنيَ  الشــريفة اآليــة هــذه مــنوهنــا اوّجــه مــن جديــد دعــوة االفاضــل الكــرام لكــي يتخــذوا 

وقد نوفق للحديث حول ذلك الحقا ان شاء  ،اإلهلية الرمحة على بين أيضاً  الكالم علمايضاً فان  والكالم والفقه األصول علم لتأطري كالمي
  اهللا تعاىل . 
  )العلة المبقية لالئمة االطهار في خاتمية الرسالة المحمدية( دور

ــــا وهلــــا اذ يقــــول: فهــــو  :الوجــــه االخــــروامــــا   َرْمحَــــًة َوَمــــا أَْرَســــْلَناَك ِإالَّ  التجلــــي اآلخــــر للرمحــــة االهليــــة الــــيت ارســــل اهللا رســــوله املصــــطفى 
  : يف امتداد الزمن أي العلة املبقية هلا احملمدية الرسالة بعمق يرتبطوهذا الوجه  ٧لِْلَعاَلِمنيَ 

  ٨َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ النَِّبيِّنيَ   ان اهللا تعاىل يقول :وتوضيح ذلك
 وجــوههنــاك اهلتــه لــذلك دون ســائر االنبيــاء؟  والــيت ومــاهي املقومــات الــيت امتلكهــا النبيــني خــامتبكونــه  النــيب تعــاىلخــص اهللا  ملــاذا

   :عديدة يف ذاته وصفاته وامتداده فلنركز االن على السبب الذي يرتبط بامتداده فنقول
ومـن قبـل   موسـىالعمق يف امتداد الـزمن وكـذلك  هافتقاد منها عديدة، جلهات النبني خامت يكونالن  يصلح مل يكن  عيسىان  
 مــا يفــي بالعلــة املبقيــة اىل آخــر الــزمن ليتأهــل ليكــون ألي مــنهممل يكــن اذعلــى عظمتــه   ابــراهيموغــريهم مــن االنبيــاء مبــا فــيهم   نــوح 
اضــافة اىل  –وذلــك  التعبــري هــذا صــح إن امللــف هــذااملــوىل ســبحانه وتعــاىل  يغلــق يصــلح ان حبيــث ويكــون دينــه خــامت االديــان األنبيــاء خــامت

 وال اجملتـىب احلسـن وال طالـب أيب بن علي من يكون مبستوى له من بعده مل يكن  عيسى نألالرسالة ونفس املرسل  جهات ذاتية يف نفس
  الشريف. فرجه تعاىل اهللا عجل املنتظر املهدي إىل وصوالً  األطهار األئمةالسائر و  الشهيد احلسني

مــن حيــث  –بانكــاره لــه فكأنــه انكــر  االمتــداد هــذا عــن النبويــة الرســالة اذا اراد شــخص ان يقطــع امــر هــام جــداً وهــو انــهوينــتج مــن ذلــك 
حكمــة اهللا وكمالــه  –مـن حيــث يشــعر او ال يشـعر  –بــل يكـون قــد انكــر  عندئــٍذ!! النبـني خــامت حممــد النـيب  خامتيــة -يشـعر او ال يشــعر 

 مـر علـى البشـرية حباجـات يفـي الـذي الكامـل بالشـيء أتـىفقـد  والرسـاالت، األنبيـاء به اهللا ختم قد النبيني خامتاملطلق وذلك لوضوح ان 
، فــال  التــاريخ مــر علــى املتواصــلة البشــرية حباجــات يفــي هــذا الــدين  عــن هــذا االمتــداد وانكــاره يســتلزم ان ال ، ولكــن قطــع النــيب  التــاريخ

  ك.ذل عنيكون ما اتى به كامًال تعاىل سبحانه 
ي والويل الذي خيلفه من بعـده علـى  صواالكمال هو باالمتداد أي بنصب الو  ٩اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ   الشريفة اآلية جاءت ولذا

ْسَالَم دِ كافة شؤون الدين   وجوانب ومثرات وجوه له البحث هذاو  ١٠يًنااْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
  واجلوانب: الوجوهتلك  من وجانب وجه على نقتصر ولكننا سوف كالمية، عقدية كثرية،

  الوان المواقف من الحكومات
اف ويكفـي ذوات الوان واشكال واصـن احلكومات :خمتلفة جتاه قضايا شائكة ومنوعة ومصريية فمثالً  مبواقف نبتلى هذه احلياة يف حنناننا 

 يفو  لـون، ـ  بالسـعودية وزوراً  غصـباً  املسـماةــ  احلجـاز بـالد يفو  لـون، العـراق يف احلكومـة املتلون املنوع: من الدول الفسيفساء هذا ان تشاهدوا
كــل منهــا لــه لــون  ة،البعيــد والغربيــة الشــرقية الــبالد ســائر إىلاذهبــوا  مث الــيمن مث اجلزائــر يفو  تــونس يفو  ليبيــا يفو  مصــر يف آخــر، لــون البحــرين

                                                            
  ١٠٧ -سورة االنبياء  - ٦
  ١٠٧ -سورة االنبياء  - ٧
 ٤٠ -سورة االحزاب  - ٨
 ٣ -سورة املائدة  - ٩

  ٣ -سورة املائدة  - ١٠



 هـ١٤٣٦ رجب ١٧ .األربعاء ...................................................................................) ٢١٢التفسير(
 

5 
 

  .وشكل وحالة
   ؟ حكومة كل من املوقف هو ما والسؤال هو:

  مهمتــهبــل كانــت  ذلــك، مهمتــه كــنت مل ألنــه ،املصــريي املوضــوعهــذا  يف رؤيــة مل يــرتك للبشــرية الســالم وعليــه وآلــه نبينــا علــى عيســىان 
  الكفل...واخل.، وكذلك آدم ونوح وابراهيم وموسى ويوسف واليسع وذو  حمدودة زمنيةمهمة 
  .الرؤية املتكاملة حول كل ذلك ونظائرها واشباهه بامتداداته بنفسه او أعطانا فقد  األعظم الرسول أما

   اشارة لتنوع ادوار المعصومين
  :على ذلك النوافذ نافذة من نفتح اآلنو  ،االسرتاتيجية يف خمتلف احلقول   املعصومني أدوار تنوع إىل أشرنا وقد

 أخــرى أدوار جبملــة  املــؤمني أمــري االمــامطلع ضــبينمــا ا،االســالم  سيخطــرية جــداً يف مرحلــة تأســ بــأدوار طلعاضــ عظــم اال الرســول
 طلعإضـ  األمـري، بينمـا  وكان سـاعده االول يف ذلـك هـو االمـام علـي  التنزيل مبسؤوليات طلعإض مثالً  الرسول ، فان لتلك مكملة

   .كان ناصره االول يف ذلك هو الرسول االعظم و  التأويل، وأدوار ومهام مبسؤوليات
  التنزيل. على الرسول قاتل كما التأويل على  علي قاتل ولذا التنزيل، بعدامنا هو  التأويل ظرف والسبب العام لذلك هو ان

ه كــان خــري نــبه ولككمــا بــدت لــبعض اصــحا  معاملــه يف الغريــب الصــلح منهــا ١١أخــرى أدوار جبملــة طلعإضــ فقــد اجملتــىب احلســن اإلمــام امــا
   .موقف ميكن اختاذه يف تلك الظروف

يف معركـة الطـف الـيت مل جيـد وسـوف ال جيـد التـاريخ  الربـاين االستشـهاد بـذاك جهـاتوّ  بـأدوار طلعإضـ بكربالء الشهيد  احلسني اإلمامو 
  .هلا نظرياً ابداً 

 يف لــه نظــري ال لعلــه الــذيو  جيــال مــن النــاس بــل ولالمــة كافــةال ةوالتزكيــة النموذجيــ الرتبيــة دور منهــا بــأدوار طلعإضــ  الســجاد اإلمــامو 
  .ايضاً  التاريخ مر على هلا نظري ال اليت األدعية عرب باهللا لالرتباط األعظم التجلي ذاك ومنها كله، التاريخ

ة والكالميــة يــوالثقاف العلميــة الفكريــة اإلســالمية  احلضــارة دعــائم ارســاء منهــا بــأدوار طلعاإضــفقــد   والصــادق البــاقر اإلمــامكــذلك 
  األبعاد. خمتلف يفواالخالقية وغريها و 

  .  سم يف بعض مفرداته الكربى باملعارضة الصامدة االبّية الشاخمةتّ إ األدوار من آخر بنوع طلعإض فقد  الكاظم اإلمام اما
م إىل يف حبث سابق أشرناوقد   والعسكري واهلادي اجلواد اإلمام مث الرضا اإلمام مث   الداخل. من التغيري قيادة بدور طلعواضإ أ
  .متاماً  آخر منط من  ىآخر  اً ادوار  والذي اوكل اهللا تعاىل اليه  املنتظر املهدي اإلمام مث 

  .التاريخ مر على ةللبشري الرائد هي تكون أن تصلح بتكامليتهاو  بتنوعها بأمجعها اجملموعة هذه
   .عندئذٍ  ناقصة الرسالة فستكون التاريخ اتحصف من من االئمة  واحد إمامولو الغي دور 

  . أيضاً  بامتداداته نييالنب خامتكان  وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول وبذلك يظهر ان
 الفقهـاء لـو انف مـثال  األصـول علـم يف متامـا كمـا هـو احلـال ديننـا احلنيـف  انه من اهم احبـاث رغم األسف مع يبحث قلما البحث وهذا

   ؟فاي نقص وخلل كان سيحدث عندئذٍ مثال  بعمق واسهاب األصول معل مسائل بحثواي مل 
ا فان بتسلط احلكومات مبتلون دائماً وذلك الننا   غـري أم طبيبـاً  أم ديـن رجل أكان سواء حياته خمتلف فرتات يف إنسان كل،  بشىت الوا

    منها؟ الشرعي املوقف فما هو احلكومات من حبكومة مبتلى ذلك،
 ظــــروف  نــــدرس أن مــــن -واحلــــال هــــذه  – البــــدف ، االطيبــــني البيــــت وأهــــل االعظــــم الرســــول هــــو يف ذلــــك كلــــه ةواألســــو  القــــدوةان 

ــا   رؤى ومواقــف حجــج اهللا علــى اخللــق ان نســتقرأ ونــدرسأي  كانــت؟ كيــف  مــواقفهمو  كانــت؟ كيــف  املعصــومني كــي  كانــت كيــفوا
                                                            

  سائر االدوار مكتسباتيف احلفاظ على  وسائر االئمة  اضافة اىل مسامهته - ١١
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    ذلك؟ يفعل منا ترى يا من، ف يء ونسرتشدضونست منها ستلهمن
 اً جملد حىت -فيما نعلم  – لكننا الجند التقدير، أقل على اجلواهر مثل موسوعة إىل حيتاج هذا املستظهر ان مثل هذا التحقيق الشامل نا
  بشكل معمق مستوعب. اصولية كالمية او وتأرخيية فقهية زاوية من القضية هذهدرس  اً واحد

ـــج البالغـــة و حتـــف العقـــول والصـــحيفة َكـــرك لنـــا جـــواهر العلـــوم واحلِ كيـــف وقـــد تـــ  اإليصـــال يف يقصـــر مل عاملشـــرِّ ومـــن الواضـــح ان  م يف 
 يف قصـرنا الـذين حنـنبـل  )١٢القاء االصـول وعلـيكم التفريـعات التاريخ وقد قالوا (علينا حالسجادية و االحتجاج وغريها وايضاً يف خمتلف صف

  .أيضاً  واالجتهاد الفهم ويف التبليغ
  : عمق الزمن اكثر فاكثر ، فنقول يفتداد ماملية الرؤية ان نوّسع من اطار البحث عن االمث ان من الضروري لتك

  االئمة االطهار  ومحوريةاالعمدة السته في حياة االمم 
  : هناك توجد األبعاد كل يفو 
  أوًال، )أفكار(
    ثانياً، )مواقف( و

    ثالثا، ووسائل وسبل وطرق ومناهج)منهج(و 
   ، رابعاً  )حجة( وهناك
  ،  خامساً  )أسوة( وهناك
  سادساً. )واستثناء أصل( وهناك

ا أن يستحيل الستةالعناوين  هذه  يف  احليـاة منـاحي شـىت تغطـيتكـون رسـالته  حبيـث األنبيـاء مـن نـيب يف متجسـدة التاريخ مر على جتدو
ا أن ويستحيل هذه احلقول الستة مجيعاً،  حقـل كـل يفو  فكـرة كـل يف الباحـث احملقـقفان   عشر األربعة املعصومني يف متجسدة إال جتدو

  الســاحة يف نو متواجــد  األئمــة جيــد ان ،واالســتثناء واألصــل ســوةاألُ  عــدبُ  ويف حجــة كــل ويف مــنهج كــل يفو  موقــف كــل يفو  احلقــول مــن
  صائر.والب كماحلِ  أفضل منه نستلهم ما احلقول هذه كل يف لنا وأبرزوا أظهروا وقد ،الء داة وادكقادة ومرشدين وه

  الفرق بني تلك املفاهيم الستة منثل لكم مبثال واضح ودقيق يف الوقت نفسه: لتوضيحو  
  الفكرة -أ 
، ( وقد استعملنا الفكرة باملعىن االعـم مـن  فكرة هذه؟  الكون من خلقت هي األصناماو  الطبيعةان او   الكون خالق هو تعاىل اهللا هل

  ام ترشحت منه وفاضت؟ ءاالشيا املعتقد ) مث هل خلق اهللا تعاىل
   الفالسفة.العرفاء و  بعض يقوله كما منه اً مرتشح الكون وليس الكون خالق هو تعاىل اهللاالشك ان 

   منه؟ موقفنافما هو  الكون، خالقهو  اهللا أن سلمناأي  املوقف،هناك  مث الفكرة  أوالً هناك  إذن
  ١٣ِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْ  العبادة،:  هو منه موقفناان 
   الموقف -ب 
 مــن عشــراتال هنــاو  ،ذلــك اىل غــريه  فــوض أنــه وال مغلولــة، يــده وليســتتعــاىل ،  اهللا غــري ولــيس الكــون، خــالق اهللا أن هــي الفكــرة إذن
   م بصددها .قيّ  كالم  ألئمةجند ان ل كلها يفو  ،كالزم او ملزوم او مالزم او مقارن  الواحدة الكلمة ذه حميطة األفكار

حــىت مــع  العظــام األنبيــاء ســائرذلــك، وال كــل يف كــالم لــهلــيس   موســى وكــذلك  كــاراالف هــذه كــل حــول كــالم بينمــا لــيس لعيســى
                                                            

 .٥٢، ح ٤١، ص ١٨وسائل الشيعة: ج  - ١٢
  ٦٠ -سورة غافر  - ١٣
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  اوصيائهم.
للوفــاء  متكاملــة فرصــة الوصــياء،اضــافة اىل مســو مقــامهم الــذي اليعدلــه مقــام ســائر االنبيــاء وا عنــدهم كانــتفقــد    واألئمــة الرســول أمــا

    مستمراً، الفيض يزال وال سنة ستني أو ومخسني ومخس تنيمئ طوال بذلك كله
    شيء. كل يف املتكاملالفكرة واملوقف مث املنهج  يعطونا لكي الكاملة الفرصة هلم كانتلقد  
  المنهج -ج 

ات الــذكر لقــكــاء والتصــديه او حباو بامل ؟ الوصــال بصــومهــل نعبــده  ؟تعــاىل  اهللا نعبــد كيــفهــو   –يف مثالنــا الســابق  – املنهجواملقصــود بــ
  ركعة!! أربعني )الظهر صالة( ركعات أربع بدل أصليف اهللا أعبدان  أريدمثًال : انين  يقول او بان الصوفية؟

  .وطريق الينبغي احلياد عنه منهج هناك شيء كل يف كال ، الميكنه ذلك  اذ
  الحجة -د 

ـم شـعروا ان  ، املرسـلة وباملصـاحل والقيـاس باالستحسـان ابتلوافـ الثـاين، الثقـل عـن أعرضـوا حيـث العامـة أهل انجند  واما (احلجة) فاننا ال
  الذرائع وغري ذلك دّ سناقص فارادوا اكماله بزعمهم باالستحسان والقياس و  سقطوا منه والية االئمة املعصومني أالذي  الدين

 بـأن يقـول ألنـه ؟حكمـاً  يصـدرامراً فله ان  يستحسن فقيه كل كيف ميكن ان يقال بان  اذ باملرة، وجهليس له  االستحسان وذلك مع ان
اىل احلد الذي تكون فيـه مهمـة العلمـاء فوضـوية عبثيـة  الفقهاءمن  الصادرة فتتضارب االستحسانات ،يف هذه املسالة  حبكم لنا يأت مل النيب

   ! -ال بدليل شرعي ايضاً  –واقتصروا على املذاهب االربعة  -ال بدليل شرعي  – ولذا اغلقوا باب االجتهاد
 فنكتشــف ،هنــا وفــرعهنــاك  أصــل بوجــود العقلــي اإليهــام مــن نــوع لــه األقــل علــى القيــاسالن  ، جهــة مــن القيــاس مــن أســوء االستحســانو 
نظــراً جملهوليــة مالكــات احكــام  ن طبعــاً .. وكــل هــذا واضــح الــبطال حكمــاً  منــه فنســتنبط ذاتــاً  األصــل ذاك علــى الفــرع هــذا فنقــيس هنــا مالكــاً 

  الشارع االقدس.
، خصوصـا اذا  رأيـا خمالفـا آخـر فقيـه يستحسـن وقـد برأيه ئاً شي يستحسن بل كل فقيه له ان   وفرع أصل اليوجد فيه  االستحسان لكن 

ا والنفسيات وامليول األذواقجداً وكذلك  خمتلفة املعرفية اخللفياتعلمنا ان    .ةبشد خمتلفة فا
َوَمــا َآتَــاُكُم الرَُّســوُل   الثــاين،بالثقــل  أمــر األولالثقــل  ألن األول، الثقــل عــن حــىت بــل الثــاين، الثقــل عــن أعرضــوا العامــة أهــل أن فحيــث

   .افتقدوا احلجج واضطروا الختالفها ١٤ َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا
م ال اآلخــرون وكــذلك ــا االجنيــل والتــوراة فقــط ، مــاهي حجــج املســيحية ؟ املســيحيةال فمــث ،هلــمقائمــة حجــة  فــا  االجنيــل هــذالكــن و ،  ا

 كـــل يـــامـــن دون ان يغطّ  لكـــن مســـاحات ااســـتوعب نإو  -كمـــا انزهلمـــا اهللا   –والتـــوراة  االجنيـــلوكـــذلك التـــوراة الفعليـــة بـــل ان  حمـــرف،الفعلـــي 
  . املساحات
    .ذلك أشبه وما وإدريس داوود صحفو  الزبور، وكذلك

   احلجة املنهج، املوقف، فهذه اربعة اذاً وهي :الفكرة،
ـا الطـرق واالمـارات. وهنـا جنـد ايضـاً  ان مث ان للحجة تفسرياً آخر ايضاً وهو (من حيتج به) اضافة للتفسري االول وهو(مـاحيتج بـه) املـراد 

  . املعصوم االمام وهو )االهلية((احلجة)  البحوث كل يف لنا
   االسوة -هـ 
    نكون؟ كيف تعاىل هللا عبادتنا في، ف والقدوة األسوةنايت اىل االمر اخلامس وهو: مث 

  .والحظوا سائر املعصومني   الكاظم اإلمام الحظواو   السجاد االمام الحظواو ..  التاريخ مر على هلا نظري القدوات ان لدينا 
                                                            

  ٧ -سورة احلشر  - ١٤
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بــل  والنــواهي، وبــاألوامر وبالوصــايا وبــاحلكم وبــالقرارات فقــط بــالكالم يتحــركينبعــث او ينزجــر او االنســان ال  وامهيــة االســوة تنبــع مــن ان
   الظاهر البّني املاثل امام االعني. العملي التجسيد البد من 
 يصـلحلـذلك فانـه  ولـزمن خـاص خاصـة ظـروف يف كـان هلكنـ شك، بال قةمسا قمة كان السالم وعليه وآله نبينا على املسيح عيسىان 
ــا حاضــرة  اً فاننــامعصــوم عشــر أربعــةواملتالفــة مــن  ،يف االســالم  املتكاملــة املنظومــة مــاأ ،معــني  عــدبُ  يف أســوة ــا  األبعــادكافــة  يفجنــد ا بتجليا

  النموذجية يف شىت اجملاالت:
   عظمى منهم ايضاً. أسوة فان له الدميقراطية تدعي دولة يف كان  إذاو  ، منهم  عظمى فاذا كان االنسان جماهدا فان له اسوة

 وسـالمه اهللا صـلوات هلـا اجملال فتحمن احلرية فتوفرت هناك ، يف فرتات معينة مساحة   الصادق اإلمامو  الباقر ثال يف عهد االمامفم
نـــاء االمـــة واحلضـــارة ممـــا ال جمـــال ههنـــا بعلميـــاً وثقافيـــاً وفكريـــاً بـــل يف جممـــل معادلـــة  ويتحركـــوا ينطلقـــوا بـــأن خاصـــة، بظـــروف وللشـــيعة عليهمـــا

ما مفاذا كان االنسان يف لتفصيله،    االسوة احلسنة. ثل تلك الظروف كانت له 
   ، الكاظم اإلمامأسوة ب هفل السجن يف كان االنسان  إذاو 
 داخــل يف الــذي كــان حماصــراً وهــو ، الرضــا اإلمــام هــو ســوةفــان اال آخــر، يف أي موقــع أو رئيســاً  او وزيــراً  احلكــم، بطــن يف كــان إذاو 

  احلكومة!! قلب ذلك واحيانا ينفونه اىل  شبهاىل جزيرة او صحراء بعيدة او  :دهنفى االنسان اىل خارج بالحيانا يُ أ! ذلك انه  احلكومة
وعلـى مجهـورهم العـريض  –بـزعمهم  - علـى االئمـة  لسـيطرةالوحيـد ل طريـقال أن الوقـت ذاك يفالعباسـية اجلـائرة  احلكومـةقد ارتأت و  
 متطــور حــىت ان  أســلوب هــذاو  امللكــي، والــبالط داخــل إىل والعســكري واهلــادي اجلــواد اإلمــامقــاموا بنفــي  ذلك ايضــاً لــو  الــداخل إىل النفــي هــو

مـع هـذا املوقـف ومـواجهتهم  فالواجـب ان نـدرس كيفيـة تعامـل االئمـة املعارضـة مـع األسـلوب هـذا تستخدم جداً  تطورةامل احلكومات بعض
  له.

  االصل واالستثناء -و 
م او معــارض او شــبه ذلــك؟ ومــا هــو مــزاحِ ، فمــا هــو االصــل يف العبــادة ومــا هــو االســتثناء لِ  االســتثناء األصــل و:وامــا االمــر الســادس فهــ

 أمنـاط علـى عـداءالأمـن  سلسـلة فانـه توجـد العـراق يف اآلن )العدو( مع التعامل يفاالصل يف التعامل مع احلكومات وما هو االستثناء؟ فمثًال 
   معهم؟ تتعامل كيفف الساحة يف نو موجود كلهم هؤالء بريطانيا، إىل أمريكا إىل داعش من خمتلفة،

م    االقتصاد ، االجتماع و... ، يف علوم احلياة: السياسة االسرتشاد 
م وتعــاليمهم وهــديهم علــيهم وســالمه اهللا صــلوات املعصــومني ــدي نسرتشــد أن جيــب أال ،  يــة رمحــة !أيف كــل هــذه احلقــول رمحــة و  فــا

وعلــم احلــوادث الواقعــة ايضــاً رمحــة، واصــل كــل تلــك  رمحــة أيضــاً  السياســة علــمو  رمحــة أيضــاً  االجتمــاع علــمفــان  ، رمحــة ألصــولا علــم أن كمــاف
 يــزال وال واجــب وهــو - الكتـب مــن املئــات األصــول علـم يف منّــا، فقــد كتبنــا التقصـري لكــن ، املتكاملــة املنظومــة هـذه يف موجــودالعلـوم وغريهــا 

   -للمزيد ايضاً اجملال متسعاً 
م ،مل نكتب اال القليل واقتصادهم اجتماعهم علم ويف السالم عليهم املعصومني سياسة علم يف لكن   مل القابل لكن مهداة رمحة فا
 ال ملـاذا لـه فـاذا قلـت ،يبيت طاويـاً جائعـاً عاريـاً مشـرداً يف الشـوارعه لكن البنك يف هائلة ثروة أبوه له ترك كشخص ، فمثلنا  ينتفع ملو  يستثمر
  ... األرض ويفرتش السماء تحفيل ويبقى شىت بعلل يتعلل جتده املصرف يف املوجودة الثروة هذه من تستفيد
ـا احلياة دروس يف حنن هكذاو   ثـروة ميلـك الـذي الشـخص ذاك مثـل فـان مثلنـا وغريهـا واحلقـوق واالجتمـاع واالقتصـاد السياسـة يف،  ودرو
  . األرض ويفرتش السماء يلتحف لكنه هائلة
 مثــال علــى نركــز مث عليــه وســالمه اهللا صــلوات حياتــه مــن ثــالنيســوف نستشــهد مب  الكــاظم اإلمــام شــهادة مناســبة هــي املناســبة ألنو 
  :ثالث
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  وكيف اجابه؟ كيف استهزأ ابو حنيفة باالمام الكاظم 
 - النعمـان، هللـك ١٥السـنتان لـوال القائـلوهـو  والـده، تلميـذ هـو -كمـا يعلـم الكـل   – هحنيفـ وابو ، الكاظم باإلمام حنيفة أبو التقى

   - النفسية والنزاهة االستقامة جادة عن بعيدة النفوس بعضكيف ان  تصورواان ت ومن هذه القضية ميكنكم
   الطنبور؟ أم العود حيب أبوك كان هل أخربين  الكاظم لإلمام قالف
اضـافة  أسـتاذك،انه  مث  الرسول أبناء هؤالءهزاء بل وتعريض مع ان من سخرية واست ويستبطنهوما حيمله  الكالم، هذا خبث الحظواو 
   ما هلم من مقام العلم واالمامة.اىل

 فكــرة وجــدقضــية وامــر وحادثــة وواقعــة تُ  كــل يف ة ونســتذكر انو والقــد األســوة ولــنالحظ معــىن  الكــاظم اإلمــاموهنــا لــنالحظ جــواب 
  .وأسوة أيضاً  وحجة ومنهج وموقف

نظـري  هـذاو  البخـور،عـود  العـود مـن يقصـد االمـام ن) ولقـد كـاالعـود حيـب كـان بل ، كال(:  أجابه وموضوعية هدوء كلب الكاظم اإلمام
  ) كما هو معروف يف علم البالغة.االستخدام( من او

   غضب. بثورة وال مضاد، باستهزاء االستهزاء جيب ملو  موضوعية وبكل هدوء بكل  حيث اجابه االمام حنيفة، أبو فأفحم 
   .املواقف واجملاالت واحلقولفلنتخذ من االمام اسوة وقدوة يف خمتلف 

  من استهزاء بعض االكابر! موقف االمام الكاظم 
 راكبــاً  كــان -بــاملنطق الــدنيوي  – األكــابر مــنن شــخص عــ ) الكــاظم اإلمــام حيــاة مــن( كتــاب يف الوالــد الســيدينقلــه  ثــانٍ  موقــف يف
 نعـرف عـادة واننـا ب،و احلـر  مـن بأنواع جهواو و  األئمةان  وهنا نعلق :،  ونستهزأ به عليه لنضحك قالف  الكاظم اإلمام فرأى ،هجواد على

 وَلُكــم ان االســتهزاء، عــرب التســقيط سياســة منهــا متنوعــة متعــددة احلــرب مــن أخــرى أنــواع هنــاك لكــن العســكرية، املواجهــةو  السياســية احلــروب
 الســخرية علــى امنهــ كبــري جـزء كانــت تبتــين يف  العبــاس وبــين أميـة بــين سياســةان  بــه، يســتهزء وشـخص الشــارع، يف متــر كبــرية شخصــية تصـوروا

  :الرواية نص نقرأول ،  األئمة شأن منــ  تصورهم يف ــ احلطّ  التسقيط او من كنوع واالستهزاء
 مـن أضـحككم حـىت مكـانكم معـه ملـن لفقـا ، بغـالً  راكبـاً  مقـبالً  السـالم عليـه احلسن بأيب فبصر مجاعة ومعه علي بن الصمد عبد خرج(
  )جعفر بن موسى

ذلـك كمـا  وكـان كثـرياً  امثاهلـا كثـرياً  تكـررت بل ،نيقصت أو قصةب التنحصر هذه امثال أن وجدت البحث وهنا تعليق آخر: وهو انين بعد
 كتابــاً  مجعهــا باحــث الصــبحت لــو حبيــث جــداً، كثــرية والقصــص  باألئمــة يســتهزئون كــانوااذ   وكبــرية صــغرية كــل يف للطغــاة منهجــاً  ســبق

 متشـي آخـر أو بشـكل االن هـي بـدورها كومـاتاحلو  ،جتاهـه سياسـتهم كانـت ومـاذا املـنهج هـذا واجهـوا كيف األئمة أن واملهم معرفة ضخماً 
 أنا يقول خرواآل ،لست مع الدين كما لست ضده أنا يقول قسم قسمان، العلمانني ألن اآلخر، باملعىن نو العلماني وكذلك املنهج، هذا على
وكــذلك تركيــا اتــا تــورك، عكــس بعــض الــدول الغربيــة الــيت تقــول انــين ال مــع وال  الــدين ضــد علمانيــة مــن القســم الثــاين أي  وفرنســا الــدين، ضــد
    .ضد

 الســخريةعــرب  ، التســقيط يف اهلرمنيــوطيقينيكــذلك بعــض و  أساســي كطريــق املــنهج هــذا يســتخدمون واملالحــدة العلمــانينياحلاصــل: ان و 
  عليــه لنــاو  ،ومنهجــاً  طريقــةو  موقفــاً  ســتدعيي وموقــف مــنهجطريــق و  هــذاو  األبعــاد، خمتلــف يف الطريقــة هــذه علــى الشــبهات إثــارةو  االســتهزاءو 

   .األسوة فيهم  ناول احلجة
 علــى تشــن الــيت )التســقيطي ( املــنهج :ختلفــةامل جمــةاهل هــذه أمــام اً مربكــ احيانــاً  يكــون لعلــه العلمــاء أو املفكــرين بعــض بــأن الحظــتوقــد 

سالحهم هو  بل موضوعي فكر على اذ اليعتمد اصحاب هذا املنهج  املنتظر احلجة اإلمام إىل ووصوالً  وتعاىل سبحانه اهللا من بدأ الدين
                                                            

 ، والنعمان لقب ايب حنيفةعلى يد االمام الصادق  السنتان اللتان تتلمذ فيهما ابو حنيفة - ١٥
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 الكـــوثر بســـورة يســـتهزأ ســـاقطاً، لكونـــه كالمـــه أنقـــل وال ،االنرتنـــت يف أحـــدهم الحظـــتوقـــد  والتشـــكيك االســـتهزائي اجلهلـــة عواطـــف حتريـــك
كثـرياً ميكـن   بـل بـاملنطق كلهـا ليسـت القضـايا بـأن يعرفـونامثـال هـذا اجلاهـل  مـن وراء االبالسـة املخططـون ، مثله حقراء إال تناسب ال طريقةب

 لـك كـونتَ  أن البـد مث املوقـف ذلـك ختـريج صـياغة او كيفيـة وإىل املوقـف مـن نـوع إىل حيتـاج هـذا  ومـوطن الشـاهد ان بـالتهريج خداع الناس،
ـــا وحافلـــة   املعصـــومني تـــاريخ يف متـــوفرة كلهـــاوهـــذه   قـــدوة،و  أســـوة  املنهجـــي البحـــث عـــن بعـــداء األســـف مـــع بعضـــنا لكـــنبـــل هـــي غنيـــة 

  ) .احلقل هذا يف املستوعب
 هـذه مـا: له قال منه دىن فلما جعفر بن موسى من أضحككم حىت مكانكم معه ملن قال... فالصمد عبد خرج(فلنعد االن اىل الرواية: 

    )النزال؟ عند تصلح وال الثأر عليها تدرك ال اليت الدابة
 مســرعاً  لــيس ألنــه البغــلب شخصــاً  تطــارد، امــا النــافع فهــو اجلــواد واحلصــان ، كمــا انــك ال ميكنــك ان  املعركــة يف يفيــد ال البغــلان  يعــين
  .كاجلواد
   جواب علمي موضوعي هادئ ! ) وما امجله منالعري قموء وجتاوزت اخليل، مسو عن تتطأطأ: له احلسن أبو له فقال(
 املـرادو  احلمـري، قافلـة علـى تطلـق وثانيهمـا فيهـا، األصـل أنـه وقيـل البعـران واجلمـال قافلـة على العري وتطلق البعري، احدمها معنيان هلا العريو 
  ومقموع او هكذا يراه عرف الناس رأسه على مكفوخ كأنه احلمار ألناملعىن الثاين  هنا

   )جواباً  أحار فما الصمد عبد فأفحم( أوسطها، األمور وخري سط،و  شيءفهو  البغل أما
  نماذج من مواقف علمائنا االبرار

 بـن كلـب يـا شـخص :  لـه كتـب املعروفـة القصـة يف مـثالً  الطوسـي الشـيخف أعالمنـا، مـن األعـاظم العديـد مـن فعلـه مبـا أيضاً  يذكرنا وهذا
 ألن بصـحيح لـيس هـذاف كلـب بـن كلـب قلـت مـا أمـا ومضـمونه: واملوضـوعية هلـدوءا غايـة يف جبـواب الطوسـي الشـيخ نصـري أجابـهف كلب...
  .وهكذا رجلني على أمشي منتصب وأنا األربع، القوائم على ميشي الكلبو  مبشعر لست وأنا مشعر الكلب
 لكـن سـهل أمـر اً عاملـ تصـبح أنو  ،اً آدميـ صـرت مـا كولكن اً عامل صرت شخص : انك له كتب معروفة قصة يف أيضاً  األنصاري الشيخو  
   !!حمال فهذا آدمياً  تصبح أن

 تقـول أن الصـحيح إمنـا بصـحيح لـيس مـن القاعـدة الكليـة ذكرتـه مـا بـأن وقـال أجابه هدوء وبكل موضوعية بكل األنصاري الشيخاال ان 
    .حمال وليس أصعب أمر فهو انساناً  تصبح أنلكن و  سهًال، امرا  ليسو أمر صعب  عاملاً  تصبح أنهكذا : 
 مــن عــدد مــنو  اهللا حفظــه العــم الســيد مــنو  اهللا رمحــه الوالــد الســيد مــن الــذهن يف اآلن ويل التــاريخ مــر علــى العظــام مراجعنــا وكــان ذاهكــ
  القبيل. هذا من القصص من الكثري وكربالء ومشهد والنجف قم يف األعالم املراجع
ا يف كل االبعاد للعاملني لنبويةا الرمحة ثلمت متكاملة منظومةجيسدون  كانوا  األئمةختاماً : فان   ى صورها وجتليا   .بامسى واجلى وا
  َ١٦َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمني  

  .الطاهرين وآله محمد على اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر

                                                            
 ١٠٧ -سورة االنبياء  - ١٦
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