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

مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  بين اإليمان والهجرة
  ومواصفات المهاجر النموذجي

  :  يقول تعاىل
  ١)ِمُنوَن َحقًّا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيمٌ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا ُأولَِئَك ُهُم اْلُمؤْ (

   .الفرتة االخرية من عدد من بلداننا االسالمية وبعض مايتعلق باهلجرة اجلماعية اليت بدأت يف، سبق بعض احلديث حول اهلجرةلقد 
للحكومـات وللحكومـات االسـالمية و ، ةعلـى وشـك اهلجـر هـم وللـذين ، الـذين يعيشـون يف املهجـر هـاجرينإىل كـل مـن املمهمـة ووجهنا رسائل 

م اإلنسانية واألخالقية، أيضاً  الغربية   .وأشرنا إىل بعض مسؤوليا
علـى عديـدة بصـائر . مسرتشـدين بذا املوضوع احليوي واملصريي لكثـري مـن الشـباب املسـلمأخرى فيما يتعلق  اً أبعادوسنتناول يف هذه احملاضرة 

  :ية الكرميةضوء اآل
  والهجرة طريقيةله الموضوعية  اإليمان :ولىاألالبصيرة ) ١

الشـريفة سـيقت ـ ان صـح التعبـري ـ بعصـى  اآليـةهذه الصـفات الثالثـة يف هـذه  )َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَّهِ (يقول تعاىل:  
ا على، واحدة  َهلـي هـذه الصـفات أن بـدواً فالظاهر  )َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَّهِ  َوالَِّذينَ ( إذ تقول اآلية: زان واحدوِ  أي ان ظاهرها ا

ا بنحو واحد، على قدم املساواة   . وا
) ومــادة (اجلهــاد ومــادة ( اهلجــرة ) (االميــان )أي مــادة بنفســها مــواّد املفــردات الثالثــة  وكــذا مالحظــة، الشــريفة اآليــاتالتــدبر يف ســائر  أن إال  

ن االميـان ؛ ألفهي مطلوبة لغريهااهلجرة  اما، االميان مطلوب لذاتهوال هي بنحو واحد، بل ان تكشف لنا ان هذه الصفات الثالثة ليست متساوية 
، د تكـون شـرا حمضـافقـ، ونتائجها واألهـداف املتوخـاة منهـا مبؤداها تتحددبل ان قيمتها ، اما اهلجرة فال قيمة ذاتية هلا، والقيمة الذاتيةله املوضوعية 

  . اختيارية اإلنسانوالظروف ومعادلة حسب املقتضيات او بالعكس  الشرَ  وقد تكون مزيج خري وشر فقد يغلب اخلريُ ، وقد تكون خريا حمضا
  االحتماالت والصور الخمس للهجرة:

  : فالصور مخسة
 املنتجة).(وهي اهلجرة املدروسة اهلادفة، احليوية الفاعلة امللتزمة  اخلري احملض) ١
 .(وهي اهلجرة االنبطاحية العبثية املصلحية الالمنضبطة وغري اهلادفة) الشر احملض) ٢
 .خريه غالب ما) ٣
 . غالب هشرّ  ما) ٤
 ية.ية واخلريِّ املتساوي الشرِّ ) ٥

وينـتج مـن ذلـك  لثانيـة (اهلجـرة)وبـني الصـفة ا، ) حيث انـه مقصـود بنفسـه اإلميان(  األوىلفرق جوهري بني الصفة  الفرق املذكورواحلاصل: ان 
ســامية وهــي خـــري حمــض ان خلصــت مـــن فهــي ذات قيمـــة العليــا اذا وقعــت اهلجــرة يف طريـــق االميــان وتكريســه وتثبيتـــه والــدفاع عنــه وعـــن القــيم انــه 

  .واملثل العليا فهي شر حمضالوطن و نسيان القيم كانت سبباً لوقعت يف طريق الشر و وإذا ما ، الشوائب
                                                            

  ٧٤االنفال  ١
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  الهجرة؟الِقيَم أو 
ـم إذ جتـد ـ وهنـا بيـت القصـيد ـ يعكسون املعادلة  ،ومنها اهلجرة والقضايا اهلامة، األمورالناس يف كثري من لكن املشكلة حقاً هي ان و  عنـدما ا

م مــن جهــة أخــرى  غــري ذلــك املــال او الســلطة او اهلجــرة اومــن جهــة وبــني  بــني االميــان يــدور األمــر ة هلــذه االمــور املوضــوعي عمليــاً يبنــون علــىفــا
ثــل والــورع والتقــوى ال لشــيء إالاالميــان والتقــوى فيســحقون القــيم ب -بشــكل أو بــآخر وبنحــو خفــي أو جلــي  –ويضــّحون 

ُ
 ألجــل ويتخلــون عــن امل

  .غري احلكيمة وغري ذلكاهلجرة  السعادة املتومهة عربكذلك و  ،املادة أو التحللو  او املال الرياسةو  شبث بالكرسيالت
  واحد منا يف معرض أشد االمتحانات يف هذا احلقل فال بد من أمرين: وحيث ان كل 

  من قبل عائلته وأصدقائه وعشريته ومؤسسات اجملتمع املدين عليه.رقابة دائمة ومستمرة  -ب واعظ من نفسه  -أ
  ؟السلطةأو اإليمان 
ت فــوِّ االميــان هــو احملــور واالســاس واجلــوهر فــال ينبغــي ان تُ بينمــا ، وجســر واداةطريــق مــا مهــا اال  الســلطة او المــالان يــدرك ان  وعلــى اإلنســان

  .وما ألجله ُخلقناسر وجودنا و كرامتنا السلطة او املال امياننا و 
ْنَساَن لََيْطَغى( قال تعاىل   .ىن باملال او بالسلطة او غري ذلكستغإ :-إطالقاً أو مالكا  –واملراد  ١)َأْن َرَآُه اْستَـْغَنى * َكالَّ ِإنَّ اْإلِ

فقـد اقـرتح ، انـه مل ينبهـر ببهرجـة السـلطةحممد تقي الشريازي قائد ثورة العشـرين  املريزامن مميزات كان  ويف أعاظم علمائنا العربة الكربى فمثًال:
 الشـعب كلـه معـهوان بريطانيـا قـد انـدحرت و  له جدا خصوصا وكان ذلك أمراً متيسراً  العشائر العراقية ان يرشح ابنه ملنصب ملك العراق أعيانعليه 

  .اليت أشرنا اليها املعادلةمن  اً ! وما ذلك إال انطالقاال انه رفض ذلك وهم الذين طالبوه بذلك
  النزاهة أو الجامعة؟

، ومقــدميتها اجلامعــة وطريقيــةاالميــان  موضــوعية معادلــة ميانــه اذا مل يــدركطهارتــه ونزاهتــه وإالشــاب  الشــابة أو معهــا تفقــدفقــد الجامعــة كــذلك 
  !!يق بعد ان خشي ان يفقد اميانهالذين تركوا اجلامعة يف منتصف الطر املتفوقني حد الطلبة أالتقيت بوقد 

ثار أو الظلـم فيجـب ئوالنهوض باألمة فلو صارت هي السبب يف االحنالل اخللقي أو االسـتان اجلامعة طريق لتكريس القيم واملثل  ومن الواضح
  التحول عنها إىل غريها. 

ــا فــال ينبغــي ان تضــيع مــن اجلهــا حيــاة االنســان االخرويــة واحلاصــل: انــه  بــل وســعادته الدنيويــة املتجســدة يف معــاين لــيس هلــا املوضــوعية حبــد ذا
  اإلنسانية واملثل العليا.

أو مل يـدخلوها  –ومن الواضح ان طريق التطور العلمي والعملي ليس اجلامعة فقط فقد ترك العديد من كبار العلماء واخلرباء واملنتجني اجلامعـة 
  ٢ومع ذلك أصبحوا القمة بل قمة القمة. –أصًال 

واملـدح ه للشـهرة ح علـى االميـان حبَّـفسـيكون السـقوط حليـف مـن يـرجِّ ، فاذا تعارض االميان ولو بكذبة واحدة مع الشـهرةوكذلك الشهرة أيضاً 
  .ألف عذر وعذرميانه بوان عّلل فقده إل

  الورع أو االنجاز؟
وتنفــتح أبــواب الغيبــة والتهمــة  لك فقــد يؤســس املــؤمن مجعيــة او مركــزا خرييــا مــع جمموعــة مــن املــؤمنني مث يبــدأ النــزاع والشــجارايضــا كــذ واالنجــاز
  !!ذلك املركز اخلريي حمرقة لإلميان.. فتصبح هذه املؤسسة او أسس هذا العمل اخلرييوينسون اهلدف االساسي الذي من اجله ت والعياذ باهللا

ــا و !! بناهــا بعــرق اجلبــنيحــىت وان كــان  ــذه املؤسســة ، بعــد ذلــك،نســانفلمــاذا يتشــبث اال ميانــه وتقــواه اصــبحت حمرقــة إلقــد ملــاذا يتشــبث 
وقد يصل به االمـر للتحـاكم اىل الطـاغوت يف سـبيل ، وغري ذلك يدخل يف دورة غري محيدة من الشتائم والسباب واالغتياب ؟ فاذا بهزنهاوأفقدته تو 

                                                            

 .٧ :العلق ١
 .وغريه كثريونوكان منهم بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت  ٢
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  .من جملرد حصول شجار جانيب معهملؤ النيل من اخيه ا
 وارابـع او ثالـث و  اخـر نشـاطبـل علـى اإلنسـان ان ينتقـل إىل .. اوىل من كل ذلـك من هذه املؤسسة إذا كانت احلال هذه، هلو االنسحابان 
  .اميانه وعدالته خسارةيسبب له  العمل الذيذلك ويرتك ، خامس

ينشده مث سرعان مـا مور اليت ينبغي ان تقع يف طريق اهلدف الذي باأل أكثر فأكثر الهتمامتحول شيئا فشيئا اىل اان املشكلة هي ان اإلنسان ي
    لديه! املوضوعيةكل تكون هلا  

 دحيــث ابتــدأت باإلميــان مث اهلجــرة واجلهــا )َوالَّــِذيَن َآَمُنــوا َوَهــاَجُروا َوَجاَهــُدوا ِفــي َســِبيِل اللَّــهِ ( :تقــول تتضــمن دقــائق رائعــة إذ الشــريفة اآليــةو 
  .أوًال وبالذات وهو قيمة القيمله املوضوعية هو الذي  فاإلميان

  ى بكل مؤسساته ليقول كلمة الحق في وجه الحاكم الجائر!ضحَّ 
 الوظيفــةان أحــس اال انــه ، احــد كبــار العلمــاء اســس مؤسســات كثــرية وبــذل جهــودا هائلــة يف بعــض الــبالدويف القصــة التاليــة عــربة وأيــة عــربة: 

ـا مثلـه هـي اليت جيالشرعية  الـيت الظاملـة احلكومـة  يف وجـه اهلزبـر األسـدوقـف وقفـة فمـا كـان منـه إال ان  ..ان ينهـى احلكومـة عـن املنكـردر ان يقوم 
وكانــت ، مؤسســاته الــيت بــذل كــل جهــوده مــن اجلهــامــن عــدداً .. وعلــى اثــر ذلــك صــادرت احلكومــة .اخلاصــةاجلــيش واملخــابرات والقــوات متتلــك 

  .يتزحزح قيد شعرةمل مع كل ذلك اال انه  ،ينية وعلمية وانسانيةمؤسسات كربى بني د
ا حىت ال يصادروا مؤسساتك الكبرية واملهمة واليت بذلت جهودا جبارة مـن اجـل بناءهـا ولقد   كان البعض يلومه انه ملاذا ال ترتك احلكومة وشا

  .عمال اخلريية الكبرية وقيامها باأل
فان األمر باملعروف والنهـي واداء التكليف الواجب إحراز رضا اهللا تعاىل ليس هلا املوضوعية بل املهم هو ان هذه املؤسسات كان جييب ب لكنه

وِف َوالنـَّْهـِي َعـْن َوَما َأْعَماُل اْلِبرِّ ُكلَُّها َواْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَِّه ِعْنَد اْألَْمِر بِـاْلَمْعرُ (( (عليه السالم)عن املنكر مها ركنا الدين وقد قال أمري املؤمنني 
ُقَصـاِن ِمـْن ِرْزٍق َوَأْفَضـُل ِمـْن َذلِـَك ُكلِّـِه  اْلُمْنَكِر ِإالَّ َكنَـْفَثٍة ِفي َبْحـٍر ُلجِّـيٍّ َوِإنَّ اْألَْمـَر بِـاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهـَي َعـِن اْلُمْنَكـِر َال يـَُقرِّبَـ اِن ِمـْن َأَجـٍل َوَال يـَنـْ

  .١))اِئرَكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ِإَماٍم جَ 
بعضـهم كـان يعتـرب هـذه املؤسسـات  الن ن املقربـون منـه يضـغطون عليـهوكـا، التابعـة لـه وقد هددت احلكومة بعـد ذلـك مبصـادرة كـل املؤسسـات

  .تشكل كل وجودنا
أثر تـأ احنـين هلـم وال ملؤسسـات يف هـذه الليلـة فـانين اللـو صـادرت الدولـة كـل هـذه ا :... وقال ملن حولـهالعامل اجلليل مل يباِل ومل يقلقلكن هذا 
فــاذا اقتضــى الواجــب االهلــي ان اضــحي بكــل هــذه ، النــين اصــال اسســت هــذه املؤسســات خلدمــة الــدين وامتثــاال للواجــب االهلــي ؛وال اقلــق بــاملرة
نِّــي َأْســأَُلَك ِبَحــقِّ اللَُّهــمَّ إِ (( :احلســني (صــلوات اهللا عليــه) إمامنــاوكمــا قــال ، مــا يكــونفلــيكن  ٢جــائر) ســلطانألجــل (كلمــة حــق عنــد  املؤسســات

، َوَلِكْن َخَرَجُت ابِْتَغاَء ِرْضَواِنَك َواْجِتَناَب َسَخِطَك، السَّائِِليَن َلَك، َوِبَحقِّ َمْخَرِجي َعْن َهَذا، فَِإنِّي َلْم َأْخُرْج َأَشرًا َوَال َبَطرًا َوَال رِيَاًء َوَال ُسْمَعةً 
  .٣))فـََعاِفِني ِبَعاِفَيِتَك ِمَن النَّارِ 

  ٤إال بقتلي يا سيوف خذيين  إن كان دين حممد مل يستقم  وعن لسانه:
اكــات الداخليــة واالجــواء العامليــة، االرباملكتنفــة بالشــباب املتــذمر مــن االوضــاع  الكثــري مــنالــيت تســيطر حاليــا علــى عقــول  وعــوداً إىل (اهلجــرة)

ل ان املوضــوعية لالميـــان فـــاذا كانـــت اهلجــرة باالجتـــاه املعـــاكس لالميـــان فعلـــى بـــ ر نفســه ان اهلجـــرة ال موضـــوعية هلـــاعلـــى االنســـان ان يـــذكّ نقــول: ان 

                                                            

  .٥٤٢ج البالغة (للصبحي صاحل) ص ١
 )٤٣٢ص ١(عوايل اللئايل ج ))ِئرْفَضُل اْلِجَهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجاأ((وقد ورد يف احلديث  ٢
  .٣٧١األمايل للطوسي ص ٣
ني بريوت لبنان١٨٨٧هـ ١٣٠٥من ديوان الشيخ حمسن أبو احلب (الكبري)  املتوىف  ٤  م  الناشر بيت العلم للنا
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  .ب بعد اهلجرة حرامفان التعرُّ ، االنسان ان يتوقف
   مقتَضيان متضادان لإليمان: الهجرة والالهجرة! :البصيرة الثانية) ٢

ــاجر ميــاناإلمقتضــى  يان متضــادان يف بــادئ النظــر بالنســبة ملثــل اهلجــرة فقــد يكــونلــه مقتَضــ اإلميــان إن ان ال  اإلميــانوقــد يكــون مقتضــى  ان 
  :اجر

مـــن تلـــك ومـــن يتعلـــق بـــه  أســـرته وقايـــةودينـــه وقيمـــه وأخالقياتـــه يف بلـــد املهجـــر أو ال يســـتطيع  إميانـــه حيـــافظ علـــىيســـتطيع االنســـان ان  فقـــد ال
  حينئٍذ. فتحرم عليه اهلجرةاألخطار واالضرار 
 فيـدخل يف ســلكالنــه قـد ينجــرف ؛ يف بلـدهسـرته إميــان أاذا مل يســتطع ان حيـافظ علــى اميانـه و وذلـك يهـاجر  جيـب عليــه انأخــرى  بينمـا احيانـا

مالظلمة    .ال مسح اهللا فيكون منهم او من اعوا
م يهـاجرونان عليهم  حيرمممن فالكثري منهم  :االمتحاننيهذين فّخ أحد ثري من الناس يسقطون يف ان الك  مـنهم جيـب والكثـري ،يهاجروا إال ا

هاجرين واملهاجرات وشد من ومدح امل املضطهدين وطاملا حث القران الكرمي على اهلجرة وحببها اىل قلوب املؤمنني نيهاجرو  الم ا يهاجروا االان 
  .ازرهم

  . وقد يدفعه لعدم الهجرة للتمسك به، الى الهجرة للحفاظ عليه اإلنسانقد يدفع  فاإليمان
  وأفسد خطبته!الخطيب الذي سحق نفسه 

ا الكثريونرائعة يف بعض البلدان هناك عادة حسينية  عقـد تُ  واحلسـينيات البيوتـات او الـديوانيات الكثـري مـنوهي ان  احلراميف شهر حمرم  يلتزم 
بعــني دقيقــة خطيــب مــثًال ويرتقــي املنــرب كــل نصــف ســاعة أو مخســة وأر الســاعة الســابعة  فيبــدأ اجمللــس يفيوميــا  متتاليــة فيهــا مخــس اىل ســت جمــالس

  .حسب وقته واستعداه كلُّ   ويشاركونوالناس حيضرون  ،ويستمر اجمللس للساعة الثانية عشرة مثالً 
 ملـا ارتقـى املنـرب اخـذ مبجـامع القلـوب وابـدع يف جملسـهويف احدى األيام  ،نوعا ما بعد خطيب مغمور يت ثانياأاحد اخلطباء املشاهري كان دوره ي

ته اىل ادىن مســتوياحــىت وصــل  بــالتلكؤ وبــدأشــيئا فشــيئا  أداؤهيــنخفض  فجــأة بــدأاال انــه ، إليــه ومنجــذباً حنــوه بشــكل نــادرمشــدوداً وكــان اجلمهــور 
  .واخذ يتمتم بكلمات غري مفهومه

ــى حماضــرته يف غــري ماجلمهــور احلاضــر بشــدة مــن ذلــك وختوفــوا مــن انــه تعــرض حلادثــة مــا.. وســرعان مــا ان اســتغرب  ى عادهــا ونــزل مــن علــيا
    ..املنرب

   فلم يفصح هلم عن السبب.عن حاله وعن سبب تغريه  فسألوه
 أفضـل أينوهـو  :خـاطر شـيطاينفجـأة طر يف بـايل خ، الناس ايلّ يف ذروة اخلطبة وشاهدت انشداد  الواقع عندما كنت يف :فاحلوا عليه فقال هلم

  !السابق: أين أنا وأين هو؟بكثري من اخلطيب 
االلتــذاذ مــن وحــب الــذات و  حتــّول وتغــّري إىل دائــرة العجــب واالنــاا لوجــه اهللا تعــاىل وامنــ مل يعــدعرفــت ان هــذا املنــرب يل ببــاوملــا خطــر هــذا اخلــاطر 

م   !!التسلط على قلوب الناس ونيل اعجا
مـة وخفضـت تـرون وبـدأت بالتمت فحولـت اجمللـس اىل مـاوال بـد مـن سـحق هـذه الـنفس الدنيئـة، االنانيـة  البد مـن كسـر هـذه :فقلت يف نفسي

  .سرين األجر والثواب!نفسي بعد ذلك فتخ حاألداء إىل الصفر كي ال جتممستوى 
امن الرتبية للنفس وكبح ياً مستوى عال ومن الواضح ان ذلك يشكل   .اً جلماحها وغرورها وطغيا

ات مــرة وملــا وصــل اىل مكــان اقامــة دعــي اىل صــالة اجلماعــة ذانــه  ) الشــيخ عبــاس القمــي (رمحــه اهللا) أحــد العلمــاء (ولعلــه نقــل عــنكــذلك يُ 
ورفــض ان رفــض ان يكــون امامــا هلــذا اجلمــع الغفــري فــاحلوا عليــه فلــم يقبــل ، لكنــه فجــأة قــرر العــودة و الصــالة رأى الشــوارع ممتلئــة وهــي تعــج باملصــلني
ان هـذه  عند خطـور هـذا اخلـاطر مكانة سامية فعرفترفيع و مقام  وصلت إىلخطر يف بايل اين  :قاليذكر السبب، وملا احل عليه بعضهم بعد ذلك 

  .سوف ال تكون هللا تعاىلالصالة 
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سـيس أوهكـذا الشـهرة والسـلطة وتوالنـاس الـدين  خدمـة املـال كـي يسـتخدمه يف طريـق حتصـيل باجتـاه اإلنسـان االميان قد يقتضـي ان ينـدفع اذن
  سة وأشباه ذلك.اهلروب من الشهرة والسلطة والريااملؤسسات وغري ذلك وقد يقتضي 

الناصــحني ويطلــب مــنهم النقــد البّنــاء يســتعني بــاهللا تعــاىل وان يستشــري الثقــاة ويراقبهــا بدقــة وعليــه ان  فعلــى االنســان ان يراجــع نفســه باســتمرار
  .على ضوء ذلك العالج املناسبويضع 

  مواصفات المهاجرين 
او تـــراهم يف  بـــالد أخـــرى أو حـــىت إىل منـــاطق أخـــرى داخليـــة يف بالدهـــمإىل  حيـــث ان املاليـــني مـــن النـــاس يف أطـــراف وأكنـــاف العـــامل هـــاجروا

، هــاطــريقهم اىل اهلجــرة خصوصــا بعــد تــردي االوضــاع السياســية يف العــامل العــريب مــؤخرا كمــا حيــدث يف ســوريا والعــراق وليبيــا والــيمن والبحــرين وغري 
  هجرته: عربدينه ان خيدم وطنه وامته و  كي يكون مثالياً ميكنههاجر  احلديث عن مواصفات املهاجر وكيف ينبغي ان يكون امللذلك كان ال بد من 

  المواصفات السبعة:
ا إضافة إىل    هي: قوة اإليمانان مواصفات املهاجر اليت عليه ان يتحلى 

 .) رجاحة العقل١
 .) وفور العلم٢
 .) قوة المنطق٣
 .) رباطة الجنان٤
 .) حسن االدارة٥
 .) السلوك القويم٦

وكــان  يف اآليــة الكرميــةجــل امســه الــذي وعــد بــه  ت الســت اذا اجتمعــت يف املهــاجر كــان مؤمنــا حقــا واســتحق مــن اهللا الــرزق الكــرميهــذه الصــفا
  .عيدا يف الدنيا ومفلحا يف االخرةس

  (جعفر الطيار) االسوة العليا للمهاجرين
األســوة  - (عليــه الســالم)وهــو األخ األكــرب لإلمــام علــي  – جعفــر بــن ايب طالــب رضــوان اهللا تعــاىل عليــه وعلــى املهــاجرين كافــة ان يتخــذوا مــن
(صـلى اهللا عليـه ان الرسـول االعظـم حيـث كـان اكثـر مـن عظـيم بـل   من حيث الصفات املثاليـة للمهـاجروالقدوة ومثًال أعلى حيث كان قمة القمة 

ن ذا خلــق ان جعفـرا كــا النتيجــةفتكــون  )َلَعلــى ُخلُــٍق َعِظـيمٍ َوِإنَّــَك (واذا ضـممنا اىل ذلــك قولــه تعـاىل  !!لقــد اشــبهت خلقـي وخلقــي :لـه قــال وآلـه)
  .السامية! حسب املقاييس االهلية والربانيةعظيم 

وقــد تــوج ، ومل يكفــر بــاهللا تعــاىل طرفــة عــنيوصــلى إىل القبلتــني ممــن هــاجر اهلجــرتني وبــايع البيعتــني بـــ(أبو املســاكني) وكــان  يوصــف كــانكمــا انــه  
  ، وكانت مخسة وعشرون منها يف وجهه املبارك.١جراحه مخسونهــ) وببدنه ٨( عام مؤتهحياته بالشهادة يف معركة 

مهــاجر يعــيش يف خــارج مثاليــا وهــو الــوطن كمــا كــان يف  كــان مثاليــا وهــووالباحــث املتتبــع حليــاة جعفــر بــن أيب طالــب ســرعان مــا يكتشــف انــه  
  البالد.

مكارم أخالقه التي شكرها اهللا له وأوحى ذلك إلـى نبيـه كمـا فـي روايـة الّصـدوق  ومن((شكر جلعفر أربع خصال:  ان اهللا تعاىل :ويف رواية
  .٢))٦/٧٣٧، وكمبا ج٢٢/٢٧٢جد ج عن الباقر عليه السالم: ما شرب خمرًا قط، وما كذب قط، وما زنى قط، وما عبد صنماً قط.

  .اً نبيا او وصيكذبة عادية وهذا مقام عظيم من انسان مل يكن   أي حىت انه مل يكذب قط تصّورا:
                                                            

  وقيل تسعون جراحة. ١
  .٤٣٨، اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية ص١٣٣ص ٢مستدركات علم الرجال ج ٢
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ذهـب  ولقد اتصف جعفر الطيار بوفور العلم وقوة املنطق واحلجة وبرباطة اجلأش أيضاً وهذا ما نبغـي ان يتصـف بـه املهـاجر املسـلم حـىت اذا مـا
كـان قـوي احلجــة   اىل بـالد الغـرب والتقـى مبسـيحي او يهـودي او ببـوذي او مبلحــد ـ ومـا اكثــرهم ـ والقـوا عليـه الشــبهات مل يتضعضـع ومل يتزلـزل بـل

لـيت منـت والربهان وواجههم مبا واجه به جعفر الطيار ملك احلبشة وغريه حىت فرض نفسه واميانه على قـادة تلـك الـبالد بـل انـه بـذر بـذرة االسـالم وا
  اىل االسالم يف فرتة قياسية. (اثيوبيا) وازدهرت حىت حتولت احلبشة

امه حبيث انه كان اجلناح االخر املوازي ـ ان صح هذا التعبـري ـ للحركـة الـيت قادهـا املسـلمون وقد كان جعفر الطيار مثاًال لكل ذلك وبلغ من مق
  ).واملدينةيف الداخل (مكة 

نيفـا ومثـانني مسـلما كمهـاجرين اىل بـالد احلبشـة بقيـادة جعفـر الطيـار فصـاروا بفضـل جعفـر الـدرع الواقيـة  (صلى اهللا عليه وآله)فقد أرسل النيب 
الكفـر وشـّكل محايـة للمسـلمني  –ن امللك النجاشي دخل بنفسه يف دين االسالم االمر الذي القى بكل ظله على معادلـة اإلسـالم لالسالم حىت ا

 (صـلى اهللا عليـه وآلـه)انـه مسـتعد لنصـرته  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)ذهـل املشـركني حـىت ان ملـك احلبشـة ارسـل بالفعـل اىل الرسـول أوكان فتحـا عظيمـا 
  رفض حلكمة إهلية. (صلى اهللا عليه وآله)ذلك، اال ان النيب  (صلى اهللا عليه وآله)النيب  أرادجبيش جرار ان 

  ولكم ان تتصوروا اقلية مضطهدة يف بلد ما.. مث تأيت دولة كبرية تُعلن بكل قوة محايتها لتلك األقلية حىت عسكريا!!
ظـريه يف التـاريخ  وذلـك يعـود إىل متيـزه برجاحـة العقـل واحلكمـة وقـوة املنطـق لقد كان جعفر (عليه السالم) قائد هذه املسرية بنجاح وظفر ندر ن

  وثبات اجلنان.
أحـد القـادة الثالثـة جلـيش  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)نه الرسول هذا كله اضافة اىل انه عندما رجع اىل املدينة استمر يف اجلهاد وكان قائدا حمنكا فعيّ 

  كة بكل كفاءة اىل ان قتل يف معركة مؤته شهيدا حمتسبا بعد ان قطعت يداه دفاعا عن راية االسالم.مؤتة وكان قائداً منوذجياً أدار املعر 
ففـــي احـــدى األيـــام ومعركـــة مؤتـــة دائـــرة علـــى بُعـــد ألـــوف  :والروايـــة اآلتيـــة تكشـــف عـــن امهيـــة معركـــة مؤتـــة وأمهيـــة جعفـــر لـــدى الرســـول العظـــيم

املنرب بعد صالة الصبح واخذ يشرح تفاصيل املعركة ذلك اليوم ساعة بساعة وحلظة بلحظة، وكان ممـا  (صلى اهللا عليه وآله)الكيلومرتات ارتقى النيب 
  قاله للصحابة:

م، صــلى النــيب  بنــا الفجــر مث صــعد املنــرب فقــال: قــد التقــى اخــوانكم مــع  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)قــال جــابر: فلّمــا كــان اليــوم الــذي وقــع فيــه حــر
حيــّدثنا بكــرّات بعضــهم علــى بعــض، إىل أن قــال: قُتــل زيــد بــن حارثــة وســقطت الرايــة، مث قــال: قــد أخــذها جعفــر بــن أيب املشــركني للمحاربــة، فأقبــل 

ـا، مث قـال: قـد قطعـت يـده وقـد أخـذ الرايـة بيـده األخـرى، مث قـال: قطعـت يـده األخـرى قـد قطعـت يـده وقـد أخـذ الرايـة يف  طالب وتقّدم للحرب 
 طالــب وســقطت الرايــة مث أخــذها عبــد اهللا بــن رواحــة وقــد قتــل مــن املشــركني كــذا وقتــل مــن املســلمني كــذا فــالن صــدره، مث قــال: قتــل جعفــر بــن أيب

  .١وفالن، إىل ان ذكر مجيع من قتل من املسلمني بأمسائهم، مث قال: قتل عبد اهللا بن رواحة)
  التخطيط للهجرة والمهاجرين

 وال ميكن ان يتم ذلك إال بتخطـيط شـامل وعمـل دؤوب ومـن ذلـك انـه ،يف كل مكان للشباب املهاجروعلينا ان جنعل من جعفر قدوة واسوة 
جعفــر وصــفاته  بــذكراملنــابر جيــب ان تلهــج كمــا ان  ،مــن املقــاالت واأللــوفمــن الدراســات عــن حياتــه ومواقفــه ومواصــفاته املئــات ينبغــي ان تكتــب 

  .واملهاجريناهلجرة حبقل وغري ذلك مما خيتص ومسؤولياته وأدواره اجر هات املتوضح للناس مواصفتوامنوذجه القيادي يف بالد املهجر كي الرائعة 
ال يعلمـون مـاذا يفعلـون واىل ايـن يتوجهـون  -غالبـاً  –والنـاس  جـداً حاليـاً، موجة اهلجـرة قويـةوالعامل األكرب الذي يوحي بضرورة ذلك هو ان 

قــرارات قـد تكــون  كثــري مـن املهــاجرين وتـدفعهم اىل اختـاذتـتحكم يف قـرارات  ن هـي الــيت وحالـة اهليجــاالعاطفـة ومـاذا هلـم ومــاذا علـيهم، واملشــكلة ان 
م وباال م. عليهم وعلى اميا     وإميان أسر

ويف طريــق تكــريس دعــائم  البنــاء والتقــدم واهلدايــة للنــاس واحلمايــة للمقدســات وللــوطنهجــرة املهــاجرين يف طريــق  صــبّ اذا مل تُ ومــن الواضــح انــه 

                                                            

  .٥٩٤ص ١بحار جسفينة ال ١
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  .تصبح اهلجرة معوال هلدم الدينسوف فسينعكس االمر و عام بشكل الدين 
ــذه الضــخامة فعلينــا ان نســتجيب وحيــث   يف أحنــاء الــبالد ويف بــالد املهجــر وان نقــيم  اســتجابًة تتناســب مــع حجــم القضــيةكــان هــذا احلــدث 

  .رات األلوف من الدورات التثقيفيةعش
  وفور العلم وقوة المنطق

وجـــوه يعـــرف وهـــل ؟ يواجـــه شـــبهات املالحـــدة والعلمـــانينيهـــل يســـتطيع ان جـــرة عليـــه ان يســـأل نفســـه انـــه ان كـــل شـــاب مســـلم يطمـــح يف اهل
وهل مبقدوره ان يقيم الرباهني املتقنة على أصـول الـدين (مـن التوحيـد إىل  يهم وعلى ختبطهم يف حبور الضاللة فيكبتهم ويتغلب عليهم؟علاإلشكال 

  عرتض عليها (من الطهارة إىل الديات)؟إىل التربي) وعلى أهم األحكام اليت قد يُ املعاد)؟ وعلى فروع الدين (من الصالة 
مســائل العقيــدة وقضــايا الفكــر  يف أو ســتة أشــهر شــهرين عــدة دورات ملــدة شــهر اوعــرب  –ولــو بشــكل إمجــايل  –نــوفره كــل ذلــك ميكــن ان و 

  .والنظريات االسالمية يف السياسة واالقتصاد وغري ذلك
ـا بـ؟ خصوصـا أصـل اإلنسـانالشـاب املسـلم عنـدما يقـال لـه ان القـرد هـو  جييبمباذا  :فمثالً  بعض التقـارير امللفقـة والصـور املنمقـة عنـدما يرفقو

ا  للبسطاء رصوّ وبعض التحليالت النظرية اليت تُ    موضوعية؟ –علمية على أ
م اجتـاه هــذا التحـدي الكبــري علـى اجلميـع مــن حـوزات علميـة وجامعــات أكادمييـة ومراكـز دراســات ومـدارس ومعاهـن إ د ان يضــطلعوا مبسـؤوليا

(علـــيهم الســـالم)، بـــل والـــذي يتهـــدد حـــىت هـــويتهم ضـــياع هـــويتهم اإلســـالمية املواليـــة ألهـــل البيـــت الـــذي يتهـــددهم بواخلطـــري علـــى مســـتقبل شـــبابنا 
  اإلنسانية.

  رجاحة العقل 
ا املهاجر هي رجاحة العقل واحلكمة يف كل تصـرفاته وقراراتـه وعالقاتـه مـع اآلخـرين،  ومن ذلك نعرف ان من الصفات اليت ينبغي ان يتصف 

   .؟ وهكذاة جامعة يدرس؟ وينتخب أي عمل؟ ويف أيومع من ميشي ويصاحب ؟فمع من يعملوتتجلى رجاحة العقل يف كل قراراته وأعماله: 
؟ كــال. هــذا مــن احلكمــةهــل فيغســل الصــحون!!  عامــلتوظــف يف فنــدق ك، اال انــه بعــد ان هــاجر يف بلــدهفمــثال اعــرف شخصــا فاضــال وحمرتمــا 

  يليق بعلمه ومسعته.  عمل اخر ال وثالث إىلسائق تكسي واخر حتّول إىل 
ميكنـه عــربه مــن ان لينتخــب لـه عمــال الئقــا  والسـبل والوســائل ان رجاحـة العقــل تقتضـي ان يبــذل االنســان جهـدا كافيــا ملعرفــة املـداخل واملخــارج

  ودينه وقيمه ومثله.ولبلده واهله نسانية يقوم خبدمة لإل
  جعفر وحمزة هما الشاهدان لألنبياء يوم القيامة!

ولنخــتم باســتعراض احــدى أغــرب الروايــات الــيت تكشــف عــن عظمــة مكانــة جعفــر الطيــار ومــا ســوف حيصــل عليــه مــن املقــام النــادر لــدى رب 
  األرباب نتيجة مثاليته ومنوذجيته يف بالد املهجر ويف الوطن أيضاً:

   الخالئق..)تعالى تبارك و جمع اهللا كان يوم القيامة و اذا  (ي الرواية ف
ـا تبـدأ مـن نـوح النـيب .. فيقـول  -كما سيأيت   – منها الظاهرو يظهر ان اهللا تعاىل يبدأ مبحاكمة عامة تبدأ من االنبياء  من خالل هذه الرواية ا

  ؟ يا نوح هل بلغت :له تعاىل
وحنــن نستحضــر إمكانيــة ان حيضــرنا اهللا تعــاىل يــوم القيامــة ويســألنا نفــس هــذا  –يفكــر مــع نفســه دومــاً علــى كــل واحــد منــا ان  :وهنــا نســجل

علـوم الشـريعة  وأوصـلت إلـيهملـت؟ وهـل اسـتفرغت وسـعي يف هدايـة النـاس ؟ هـل بلغـت مـا ُمحِّ سـؤولييت متامـااين كرجل دين هـل قمـت مب -السؤال 
  ؟ تفسري وحديث وفقه واصول وغري ذلكمن 

؟  مــن يشــهد لــك :يأتيــهاال ان النــداء العــزم  أويلاالنبيــاء وهــو مــن  أعظــم... ومــع ان نــوح ع مــن رب نعــم يــا :(عليــه الســالم)نــوح  فيقــول
  !(صلى اهللا عليه وآله)يشهد يل حممد  :فيقول

   :ونص الرواية
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 عن يوسف بن أبي سعيد محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح،((
  قال: 

ذات يوم فقال لي: إذا كان يوم القيامة وجمع اهللا تبارك وتعالى الخالئق كان نوح صـلى اهللا عليـه  (عليه السالم)كنت عند أبي عبداهللا 
  أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال له: من يشهد لك؟ 

(صـلى اهللا فيتخطـى النـاس حتـى يجـئ إلـى محمـد  (عليـه السـالم)قـال: فيخـرج نـوح  ه وآلـه)(صلى اهللا عليفيقول: محمد بن عبد اهللا 
 ٢٣)فلمــا رأوه زلفــة ســيئت وجــوه الــذين كفــروا(وهــو قــول اهللا عزوجــل:  (عليــه الســالم)ومعــه علــي  ١وهــو علــى كثيــب المســك  عليــه وآلــه)

الى سـألني هـل بلغـت؟ فقلـت: نعـم فقـال: مـن يشـهد لـك؟ فقلـت: : يـا محمـد إن اهللا تبـارك وتعـ(صـلى اهللا عليـه وآلـه)فيقول نوح لمحمـد 
    (صلى اهللا عليه وآله)محمد 

  !ي مقام هو رضوان اهللا تعاىل عليهويف أ ومكانته السامية جداً  عظمة جعفر الطيار سوف نكتشفوهنا 
  مقام عظيم!ويا له من . ))يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلغو يا جعفر  :(صلى اهللا عليه وآله)فيقول 

كـان ليـث ان جعفـر  ان محـزة كـان ليـث االسـالم يف الـداخل و  :اىل مكانتهمـا السـامية العاليـة إضافةيف السبب الختيار محزة وجعفر وانا احتمل 
  .الداخلخضم معركة اجلهاد يف يف قائداً فكان احدمها قائدا للمعركة التبليغية يف اخلارج وكان الثاين ، االسالم يف اخلارج

  .قبل الطوفان وبعده، داخلية وخارجية :له معركتانكانت ايضا   (عليه السالم)نوح  فت انالالو 
    بما بلغوا، لألنبياء: فجعفر وحمزة هما الشاهدان (عليه السالم)اهللا  فقال أبوعبد((

  وللحديث صلة .٤))أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك (عليه السالم)فقلت: جعلت فداك فعلي 
  انا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعو 

                                                            

 .الكثيب : التل من الرمل  ١
  .٢٧امللك:   ٢
ا تايل رسول اهللا ص يف املنزلة والفضل  ٣  أي سائتها رؤية علي عليه السالم حيث يرو
  .٢٦٧ص ٨اإلسالمية) ج –الكايف (ط  ٤


