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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم 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 املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  (صلى اهللا عليه وآله)األهداف العظمى للمؤمنين واألولياء: طلب الفضل والرضوان ونصرة اهللا والرسول 
  .)ا ِمن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه َفِإنـَّهَ (يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: 

اً َويَنُصـُروَن اللَّـَه َوَرُسـوَلُه ُأْولَئِـَك ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديارِِهْم َوَأْمـَواِلِهْم يـَْبتَـغُـوَن َفْضـًال مِّـَن اللَّـِه َوِرْضـَوان( :هامس ويقول جلّ 
  .)ُهُم الصَّاِدُقونَ 

ــاالَّــِذيَن آَمُنــوا َوَهــاَجُروا َوَجاَهــُدوا ِفــي َســِبيِل اللَّــِه َوالَّــِذيَن آَوْوا َوَنَصــُروا ُأولَِٰئــَك ُهــُم اْلُمْؤِمُنــوَن حَ وَ (ويقــول جــل امســه:  َلُهــْم َمْغِفــَرٌة َوِرْزٌق   ،قًّ
  .)َكرِيمٌ 

اُء َعَلــى اْلكُ ( :أيضــاامســه  ويقــول جــلّ  ــٌد َرُســوُل اللَّــِه َوالَّــِذيَن َمَعــُه َأِشــدَّ ًعــا ُســجًَّدا يـَْبتَـغُــوَن َفْضــًال ِمــَن اللَّــِه ُمَحمَّ ــَراُهْم رُكَّ ــنَـُهْم تـَ ــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ فَّ
  .)َوِرْضَوانًا

، وحــول أهــداف املــوايل ر بشــكل خــاص ثانيــاواملهّجــ أهــداف املهــاجر والالجــئوحــول  ،أوالاملــؤمن بشــكل عــام  أهــدافحــول يــدور احلــديث 
مث ؟ وما هو اهلدف الـذي جيـب ان جنعلـه نصـب العـني دائمـا ؟بشكل عام املؤمن أهدافما هي ، ف، ثالثاً احلسيين، مبناسبة قدوم شهري حمرم وصفر

ومـا هـي أهـداف كـل مـواٍل  .؟ان جيعلهـا نصـب عينيـه دائمـاو اختيارا، أة قسرا و من هو يف طريقه اىل اهلجر أمهاجر  اليت على كل ما هي األهداف
  .حسيين؟
 أهـداف املهـاجراملـؤمن متطابقـة مـع  أهـدافواحـد، ذلـك ان  يف سـياق األربـع الكرميـة اآليـات استعرضنا، ولذا هذه الدوائر الثالث متطابقةان 

ـــا ختتلـــف يف  غايـــة األمـــر ،والنبويـــة والعلويـــة للمـــؤمنني القرآنيـــةمـــع خمتلـــف التصـــنيفات هـــي متطابقـــة مـــع الـــوالئي احلســـيين و و  ،رواملهّجـــ الالجـــئو  ا
ا   ا ويف تطبيقا   ان شاء اهللا. سيأيت كما متصدقا

بـني تلـك و  اآليـاتالواصـل بـني هـذه  واجلسـرمث نوضـح وجـه الـربط  ،الكرميـة القرآنيـة اآلياتببحث البصائر بصرية بصرية على ضوء هذه  ولنبدأ
  بإذن اهللا تعاىل. االهداف اجملاميع من

  ذعند ويُ وجِ ظهر، يُ كثر، يُ البصيرة األولى: (يعظم شعائر اهللا) تعني: يُ 
    )ومن يعظم شعائر اهللا فانها من تقوى القلوب(تعاىل هللا ايقول 

 فانـهالكرميـة  القرآنيـة اآليـاتاال انه مهما كثر احلديث عن  ،الكرمية اآلياتالشريفة وعن سائر  اآليةعن هذه  يزدادكثر احلديث وينبغي ان لقد  
  ويكتشف افاقا جديدا. اإلنسانومن املمكن ان يستزيد  ،يبقى قليال رغم ذلك

  :حمتملة عةارب معاينتوجد  ؟)؟ وماذا يعين ان نعظم شعائر اهللايعظم(ماذا تعين كلمة وهذه إشارة: 
ا تعين الثاينو يظهر. يعين  )يعظم( ان األول ا تعين الثالثو ر. كثّ : يُ ا ا تعين الرابعو د. : يوجِ ا   ويعقد قلبه.ذعن ويعرتف يُ  :ا
  )١(إظهار الشعائر الدينية والحسينية -١
عنـدما تقـيم لـه االحـرتام والتعظـيم، و  أظهرتيعين  ذلك العاِمل مثالً مت عظّ  فمعىن انك ،)ظهريُ (: مبعىن )َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَّه(: عىن األولامل

اجملالس يف الفضائيات فقد ، وعندما تقيم اوعظمتها بإظهارك هلا شعائر اهللا أظهرتاجمللس يف الشوارع فقد  وعنـدما تكتـب  ضا.أيوعظمتها  أظهر
                                                            

 وهذا من عطف اخلاص على العام. )١(
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أو تبكــي أو عنــدما تلــبس الســواد وعظمتهــا وكــذلك  شــعائر اهللا والتــويرت فقــد اظهــرت بــوك الفــيساالنرتنــت أو تضــع صــوراً وكلمــات يف  مقــاالت يف
 ظهـارعظمـت بـذلك االات فقـد وعنـدما ترمـي اجلمـر تطـوف حـول الكعبـة أو تسـعى بـني الصـفا واملـروة عنـدما  تلطم أو شبه ذلك، وذلك كما انك

  شعائر اهللا. 
تـارة يلطـم و ، (عليـه السـالم) بكي يف البيت وتارة يبكي يف اجلمع علـى سـيد الشـهداءيتارة ف، هوقد يظهر عمله  اإلنسانخيفي  واحلاصل: انه قد

   الفضائيات.على مستوى و يف الشوارع و العلن يف اخلفاء وتارة يف  ميشي على اجلمر  أواو يطرب
ـا مـن تقـوى القلـوب(الـذي ينطبـق عليـه اجلـزاء و  ،)ظِّْم َشَعائَِر اللَّهيـُعَ (وعلى هذا املعىن فان  مـن اظهـر شـعائر اهللا فقلبـه متقـي امـا مـن يعـين  )فا

  ذلك.  أشبهوما او لتقية حقيقية  الضطرارٍ  ذلك ان مل يكن التقوى الدرجة من لكبنفس الدرجة فاقد لتفانه  أخفاها
  الشعائر الدينية والحسينيةتكثير  -٢
مـن معـاين و ل يفعـل تفعـيال، فّعـكــ: عّظم يعظم تعظيمـا  تقول: باب التفعيل  (يعظم) منالن  مبعىن (ُيكثر) )يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَّه( معنى الثاني:ال

مـرة واحـدة قطعتـه انـك يعـين فـذلك  )،احلبـل تُ ْعـطَ قَ ( :مثل قولك قطّعت احلبـل تقطيعـا، يعـين اكثـرت مـن تقطيعـه، فلـو قلـت ،باب التفعيل التكثري
كثـر مـن شـعائر اهللا يُ  مـن يعـين )يـَُعظـِّْم َشـَعائَِر اللَّـه(هنا فإن من ، تقطيعهيعين أكثرت من فانه ) قطّعت احلبل تقطيعا( :لو قلتفصار قطعتني، اما 

ا من تقوى القلوب   .فا
عشــر  ينشـئيؤسـس حســينية واحـدة وتــارة تــارة  سـاناإلن فــان، إضـايفكثـر، ويكثــر معـىن آخــر يُ  واملعــىن الثـاينظهـر يُ ان املعــىن األول  والحاصـل:

 يؤلــف كتابــا واحــدا عــن ســيدوتــارة  ،تــارة االنســان يرتقــي منــربا واحــدا وتــارة عشــر منــابروكــذلك  ،أي أكثــر منهــا م شــعائر اهللاحســينيات، فقــد عظّــ
اطعام. اذن التكثـري هـو  إلفمائة اطعام او  يطعم مرة أوأو يؤسس هيئة او يؤسس مائة هيئة. وأخرى يؤلف عشر كتب، و  (عليه السالم)الشهداء 

كلمـا ازداد قلـب االنسـان تقـوى كلمـا ازداد لشـعائر ف احلجـم والدرجـة يكـون تقـوى قلـب االنسـان اكثـر. وبـنفسوعلى نفـس املسـتوى  التعظيم.من 
  . اظهارا وأيضاً تكثريا اهللا تعظيما أي 

درجـة  وبأيـةهـل هـو متقـي حقـا  ؟درجـة وبأيـةالكرميـة؟  اآليـةمـن مصـاديق هـذه  هل هو يكتشف ذاته وانهمن اراد ان وهذا مقياس هام جداً: ف
  ؟ وهل أظهرها أو مل يظهر؟اكثر من شعائر اهللا او مل يكثر انه، لينظر لنفسه هل ؟من التقوى

حـىت  كـل شـهري حمـرم وصـفر  يف وأحيانـاً أخـرىكـل العشـرة يف  وأحيانـاً  ،السـواد ايـوم عاشـوراء يكـون البسـو ليلة عاشـوراء يف  أحيانااالنسان ان 
ايةالتاسع من ربيع،    .بدرجة أرقى م شعائر اهللاقد عظّ وهنا يكون  آخر الثامن. يعين 

 (عليـه السـالم) احلـزن علـى سـيد الشـهداء اظهـر فانه بذلك يكـون قـد ،العباءة مثال خرج حافيا حاسرا غري مرتدليلة العاشر  ولو حصل أنه يف 
  .درجته اعلى شك ان تكونأقوى وأظهر فال اظهارا آخر 

 تعـاىل وهـذا مظهـر مـن مظـاهر العبوديـة هللا عبيـداً هللا؟مجيعا  ألسنا ؟ملاذانقول له أو نظائره ويالالسف، ولكن البعض يستثقل ذلك والغريب ان 
ــذا املقــدار؟ وألــيس م  ــ ال عظيمــةاملصــاب مبصــيبة  عــرب املواســاة ومشــاطرة أوليــاء اهللا العظــام مصــا  حــذاء بــل خيــرج دون رداء أوات يفكــر باجلمالي

  .أو... فكيف مبصابنا بسيد شباب أهل اجلنة؟
  إيجاد مصاديق مستحدثة للشعائر الدينية والحسينية -٣

 يءمـن معانيـه اجيـاد الشـفـالتعظيم  .. يعين يوجد مصاديق جديـدة ينطبـق عليهـا هـذا العنـوان. )ديوجِ (مبعىن  )يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَّه( :املعىن الثالث
  . مت شعائر اهللاعظّ فقد  عرفا انه تعظيمٌ عليه صدق جديداً للتعظيم حبيث  فلو اوجدت مصداقا ،املشعر بالعظمة والدال عليها

إذ ، )٢(زمــن الــنص موجــوداً، فنقــول: فلــيكن غــري موجــود ن القيــام او تقبيــل اليــد مل يكــن ســابقابــأ اب عــن إشــكال الــبعضو ومــن هنــا يظهــر اجلــ
دليـل العـامل و  العـامل طريـق هدايـةفـان  ،دون شـك تعظيم نوع ،يدي العامل قربة اىل اهللا تعاىل لوضوح ان تقبيل صداق التعظيمهذا ميكون ان  يكفي

                                                            

 لروايات.على انه كان موجوداً حسب التواريخ وا )٢(
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  أو شبه ذلك. اىل الباب خلف العاملمنشي ان  والتعظيم مظاهر االحرتام كما ان من ؟فما هي املشكلة ،تعاىل طريق اىل اهللاو  إىل اآلخرة
ـا بعض الناس يستشكل على فان بعض  ،ائر احلسينيةالشعاألمر مع كذلك و  هـل وجودهـا مـن ونقـول لـه:  موجـودة سـابقا.مل تكـن الشعائر با

والشـبكة  ك الفضـائياتوكذلسابقا،  موجودةالسيارات مل تكن فإن  ؟عدمهاالشعائرية و مقياس الشعريية و هل هو و  ؟وعدمها قبل هو مقياس احلرمة
الالقطـة  وكـذلك يسـتخدمها الوهـابيون والسـلفيون وأشـباههم؟بدعـة فكيـف  -جملـرد عـدم وجودهـا سـابقاً  – اسـتعماهلاكان فاذا   ،العنكبوتية وغريها

  هل كانت من قبل؟. ةواملكربّ اليت نتحدث عربها 
واجلـواب  !!ب مـاءا بـاردايشـر العربيـة يف اجلزيـرة  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)النـه مل يكـن النـيب !! بعضهم أفىت بان شرب املاء البارد حـراموالغريب أن 

فـاذا صـدق علـى  ،، وامنـا الشـعائر عنـوان عـريفمقياس احللية أو مقياس صـدق عنـوان الشـعائرية هو سابقاً  ليس وجود الشيء او عدم وجوده واضح:
رتض ان املشــي علــى اجلمــر والشــوك لنفــ. ف)َوَمــن يـَُعظِّــْم َشــَعائَِر اللَّــه(آيــة قهــرا  ت عليــهنطبقــ، امــن املباحــات يف ذاتــه وكــان ،شــيء عرفــا انــه شــعرية

نطحــت راســها يف  (عليهــا الســالم)زينــب  ان الســيدة التشــكيك يف روايــةان مبقــدوره لنفــرتض ان شخصــا شــكك او تصــور و  يكــن ســابقاوالتطبـري مل 
ا حنتــاج لوجــود الشــيء ســابقال كمــا  عليــه. منطبقــةالضــوابط  تكــون املهــم انإذ  حليتــه، ثبــاتول ال حنتــاج لوجــود الشــيء ســابقا يف افنقــ )٣(احملمــل

فكلمـا صـدق يف عـرف علـى امـر أنـه احـرتام كـان  يف االحـرتام ختتلـف األعـرافوقد اتضح ذلك مـن املثـال السـابق (االحـرتام) فـان الثباب شعرييته. 
   .جديراً بالوالدين والعلماء

وإذا كـان مـن املعـدود يف بلـد  ،جـار فيه هذا البلد فالربا يف وزوناملكيل وامل فان الشيء إذا كان من املكيل واملوزونويتضح ذلك أكثر من مثال 
فهـو موضـوع عـريف اذا انطبـق ينطبـق عليـه  خـذ اربعـة.أوي اً ان يعطـي ثالثـ فـيمكن ،وذلـك كمـا يف مثـال (البـيض) أو أشـباهه غري جـارفيه فالربا آخر 

  .العام عنوان الشرعيال
  بالشعائر الدينية والحسينيةاالذعان واالعتقاد  -٤
ــَعائَِر اللَّــه(الرابــع : عــىن امل  النــاس يعتــرب الشــعائر مــن ان بعــضظمهــا يف قلبــه. ، ومــن اذعــن بعظمتهــا فقــد ع)يــذعن بعظمتهــا( )َوَمــن يـَُعظِّــْم َش

َغَة اللَّــهِ (اهللا تعــاىل: صـانع لــه، ولــذا يقـول ر داّل علــى املخـرب بــل انــه هــولــيس بقشــر! ذلـك انــه مظ مظهـر فنقــول انــهالقشـور،  َوَمــْن (قــول: مث ي ،)ِصــبـْ
َغة  انمث حيـتج بـوجهـه بالوسـاخات واملظاهر مهمة جداً وهل يقبل العقالء منطق شخص، مهما كان كبـرياً، يلطـخ الصبغة ان ) َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ِصبـْ

فهل يشفع لـه ان يقـول ان  ،ةرماحملالشهرة لباس  : لو أنه لبسخلع مالبسه متاماً وخرج عارياً أو بالعكسلو كذلك   يؤثر ألنه جمرد مظهر!! ذلك ال
    قليب نظيف أبيض؟

ــيســتخف مــثًال بان يــذعن بعظمتهــا. فمــن  :ماذن املعــىن الرابــع لــيعظّ   جاهــل فانــه امــا. ؟يومــا باملشــي ٢٠يضــيعون  ويقــول مــا بــال هــؤالء ايةاملشَّ
  هذا ان احسّنا به الظن.  )هَوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَّ (الشريفة  باآليةو  جاهل باحلكم ومبقاييس الشرع وأباملوضوع 

 ،ويوجد مصاديق جديدة هلا بشرط ان تكون يف دائرة املباحـات -٣ويكثر منها  -٢يظهرها  من -١وصفوة القول: ان يعظم شعائر اهللا تعين 
ا يف قلبه، وعندئذ و  -٤   .)َفِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ (ينطبق عليه قوله تعاىل: يذعن 

ه االحتماالت األربعة يف تصورنا ال مانعة مجع بينها، بل هي بأمجعها مقصودة، فهـذا حتقيـق وتنقـيح للمعـاين املختلفـة املـرادة وهنا نقول بان هذ
  من (يعظم)، فنرى هنا أن هلا وجوها عديدة وكلها مقصودة.

باآلية الالحقة اليت تتحـدث عـن األهـداف  –يف العمق  – وهي ترتبط (َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَّه) األوىل اآليةعلى ضوء  األوىلهذه هي البصرية 
ــا يطلــب ر  ضــوانه الثالثــة: إبتغــاء فضــل اهللا وطلــب رضــوانه ونصــرة اهللا ورســوله، فــان تعظــيم شــعائر اهللا تعــاىل مــن أعظــم وســائل نصــرة اهللا ورســوله و

  .)َفِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ (وفضله 
                                                            

 صدر أخرياً وذكر أدلة وشواهد عديدة على ذلك. على ان الرواية ثابتة، وقد فصل بعض العلماء الكالم عن ذلك وقال السيد العم يف جواب على استفتاء حول ذلك )٣(
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  والمهاجر على ضوء اآليات القرآنيةالبصيرة الثانية: أهداف المؤمن 
اً َويَنُصـُروَن اللَّـَه ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمـن ِديـارِِهْم َوَأْمـَواِلِهْم يـَْبتَـغُـوَن َفْضـًال مِّـَن اللَّـِه َوِرْضـَوان(حول قوله تعاىل: البصرية الثانية: 

ًعـا ُسـجًَّدا يَـ (وقولـه تعـاىل: ، )َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  ـنَـُهْم تـَـَراُهْم رُكَّ اُء َعلَـى اْلُكفَّـاِر رَُحَمـاُء بـَيـْ ـٌد َرُسـوُل اللَّـِه َوالـَِّذيَن َمَعـُه َأِشـدَّ ْبتَـغُـوَن ُمَحمَّ
  وهي: االهداف الثالثة هاتان اآليتان الكرميتانحددت فقد . )َفْضًال ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا

  ـ فضال من اهللا. أوال
   .ـ ورضواناثانيا 

  ينصرون اهللا ورسوله. و ثالثا ـ 
 ، فهـــييف اآليـــة الثانيـــة (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)كمـــا ذكـــرت كصـــفات للـــذين مـــع رســـول اهللا ،  األوىل يف اآليـــةكـــرت للمهـــاجر ذُ هـــداف االوهـــذه 
ـٌد رَُّسـوُل اللَّـِه َوالـَِّذيَن َمَعـُه َأِشـدَّاء َعلَـى اْلُكفَّـاِر رَُحَمـاء ( :حبثنـايف تسلسـل  )الرابعـة( يـةاآل إذ تشـري إليهـا مجيعـاً  بقول مطلق،لمؤمن اهداف ل مَُّحمَّ
ــنَـُهْم  وقــد ذكــر اهلــدف الثالــث وهــو (ينصــرون اهللا ورســوله) حتــت عنــوان  وهــذا هــو اهلــدف )َراُهْم رُكَّعــاً ُســجَّداً يـَْبتَـغُــوَن َفْضــًال مِّــَن اللَّــِه َوِرْضــَواناً تــبـَيـْ

  لى الكفار) فان هذه الصفة تقع يف طريق هدفية النصرة. فتدبر(أشداء ع
   :املفردات الثالث اثنتني مناالن نتوقف عند و 

تتمحور كافـة أعمالـه وحركاتـه وسـكناته ، جيب أن بشكل خاص الئي وبرائيحسيين وو  وكلّ  والجئمهجر و  مهاجركل و عام  إن املؤمن بشكل
  : الثةيف هذه احلياة على ضوء هذه األهداف الث

  األهداف العليا: طلب فضل اهللا ورضوانه ونصرة اهللا ورسوله
    فضال. من اهللا تعاىل كل يوميف  ـ ان يبتغي ١
  رضوانا.  من الرب اجلليل يبتغي على مدار الساعةأن ـ ٢
  .حلظة بلحظة ينصر اهللا ورسولهأن ـ ٣

متوقفــا  رأى أحــدنا نفســهفلــو  دومــا.الزيــادة املــؤمن ان يطلــب مـن اهللا  ىفعلــالفضـل يعــين الزيــادة، ان  ؟)مــن اهللا يبتغــون فضــال( ولكـن مــاذا يعــين
   .من هذه اجلهة ذا املقدار مؤمنا خلقته ومل يعدمن  العلة الغائية من فقد خرج العلم عن الزيادة يفيوما 

  ع فـ:أنوا  والفضل
العلمـاء؟ ام ينشـغل أبـرز يكـون مـن  حـىت من اهللا يبتغي الزيادةانه عليه ان يرصد مسريته دوماً فهل  املؤمن عندما يهاجرفالزيادة يف العلم.  منه:

   أو مبستوى عادي؟ بعمل عادي
 )َويُْطِعُمـوَن الطََّعــاَم َعلَــى ُحبِّـِه ِمْســِكيناً َويَِتيمـاً َوَأِســيراً * ِإنََّمــا نُْطِعُمُكـْم ِلَوْجــِه اللَّــهِ (بــل لغايــة نبيلـة ولـيس حبــا يف املـال الزيــادة يف املـال  ومنـه:

طلـب املـال لـيس  إنّ اليتـامى واالرامـل، أو يتكفـل ليبين املساجد واحلسـينيات واملـدارس ، وإجنازاً  خدمةعطاًء أو يزدادوا  فيسعى لكي يزداد ماال حىت
الَّــِذيَن (عــاىل يكــون مشــموال لقولــه تولكــي يكنــزه ف طمعــاً وإثــرةً ، فهــل يطلــب املــال ذلــك يت حتــددالغايــة هــي الــوال حســناً يف حــد ذاتــه بــل ان  قبيحــا

  من حّله ويصرفه يف حمله.  فيحصل عليه يطلبه لغاية نبيله؟ أم )َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يُنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َألِيمٍ 
يطلـب  ان أبـداً  فلـيس مـن القبـيح املشـاهد املشـرفة األخـرى ملكـة أو املدينـة أواملـوايل احلسـيين عنـدما يـذهب فان املـؤمن طلب احلاجات،  ومنه:

  ألغراض نبيلة. احلاجات الدنيوية
لــذلك  الن اهللا واســع كــرمي،  ،كليهمــا معــا  فيطلــب املــؤمن ،طلــب الفضــل الــدنيوي وطلــب الرضــوان مــن اهللا: ال مانعــة مجــع بينهمــاواحلاصــل: انــه 

  . )يبتغون فضال من اهللا ورضوانا(كان املؤمنون 
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  يخ صفي الدين ينجح في هداية أمةالش
 تقــع يف جنــوب تايلنــدو فطــاين قــدمياً ب كانــت تســمىمنطقــة  فــي : فويف القضــية التارخييــة اآلتيــة عــربة كبــرية للــذين يبتغــون فضــًال مــن اهللا ورضــوانا

كـان مـن املصـاديق الظـاهرة ملـن جـل  ر ال ويبـدو مـن القضـية التاليـة ان هـذا، الشـيخ صـفي الـدين امسـهفيهـا شـخص  حـلّ منطقـة بوذيـة،  وكانـت، حالياً 
، فمنــذ وحــىت اآلن عامــا ٧٠٠منــذ حــوايل هـــ أي  ٧٥١عــام  منــذ ،يف تلــك الــبالداســرتاتيجيا  احــدث حتــوالحيــث انــه ابتغــى فضــال مــن اهللا ورضــوانا 

  .لك الرجلمن ذ انبعثت وانطلقتوامنا حواليها ايضا،  ليس فقط يف فطاين ،يف تلك البالدذلك احلني فان متوجات االسالم 
الطـب للهدايـة فرفعـه اهللا اىل مـا رفعـه معرفتـه ب بتسـخري )رضوانا(بالطب و )فضال(ابتغى من اهللا لقد كان الشيخ صفي الدين رجًال واحداً لكنه 

مللـك البـوذي هـذا ا إندراسـري وانـغ سـاامسـه بوذيـاً حممـد شـاه كـان  بعـدما أسـلم ملـك تلـك الـبالد الـذي امسـى نفسـه الحقـاوالقضـية هـي: ان  اليه. 
كـل مـن يسـتطيع  يعلنوا يف أحناء الـبالد: ان أمر أن تدق الطبول وأنعن عالجه، فواشتد مرضه وتصدى لعالجه أمهر األطباء فعجزوا مجيعاً مرض 

م جـداً وهـو: ان مثالية للهدايـة (وهنـا نعلـق باإلشـارة إىل أمـر هـافرصة يف ذلك الشيخ صفي الدين وهنا وجد فليأت وليعرف نفسه،  ان يعاجل امللك
م علماء، حرفة أو صنعة أو أكثر، فكان أحدهم ميتلكون سابقاً الدين كانوا رجال  ، اً حناطـو رجـل ديـن اآلخر كـان ، و وبزازاً رجل دين إىل جوار كو

مليـارات  ٧ البشـر إذ جتـاوزا الــ التزايـد السـريع يف نفـوسرجال الدين اجتهوا حنو التخصـص بسـبب فان ن اآلاما .. إخل. أو تاجراً  اً طبيبالثالث: عاملاً و 
م  إضـافة إىل ان العلـوم توسـعت وتضـاعفت ،بعشـرات األلـوف فقـطبينما رجال الـدين  م وطاقـا ـم بالكـاد يتمكنـون مـن توجيـه امكانـا ممـا يعـين ا

جتــاراً أو أطبــاء وحمــامني أو شــبه  –إىل جــوار ذلــك  –فكيــف يطلــب مــنهم ان يكونــوا  هلدايــة البشــر العقائــد والكــالمالتقــان الفقــه واالصــول وعلــوم 
  .ذلك؟

وعندما وافق امللك مبدئياً علـى الشـرطني قـال الشـيخ  ،بشرطنيقال للملك عالجك عندي ولكن جاء إىل البالط امللكي و  الشيخ صفي الدين
قـال الشـيخ: شـرط مقبـول. هـذا ال لـكامل، فقـال بـالدك بعـدها بليـغ االسـالمي يفالتحركـة الـدعوة اإلسـالمية و  ان ال متنـع صفي الـدين: الشـرط األول

اعين ان تستمع إىل أدليت جيداً فلو متت عليك احلجة تسلم، وافـق امللـك  اذا شفيت ان تسلمفهو  –وهو اقرتاح وليس شرطاً  –واما الشرط الثاين 
   .وامسى نفسه حممد شاه اسلمف صفي الدين دلة الشيخاستمع ألمث ، يف بالده ةو امللك متاما، فرفع احلضر عن الدعفعاجله الشيخ فشفي 

ســرة وعشــرية واحفــاد أوهدايــة  ذكيــا وكــان يعلــم ان بعــض خيــوط الــبالد بيــد مــن هــم حــول امللــك، فجنــد نفســه لتعلــيمصــفي الشــيخ لقــد كــان و 
  صارا ملكني فيما بعد. مث اسلما  )مظفر ومنصور(ابناء امللك وعلى ضوء ذلك فان  امللك
مــن مســلمة جــاءت امــرأة وقــد جــرى اغتيــال بعــض هــؤالء، مث بعــد أولئــك أيضــا،  الــذي كــان مســلماً دور ــجــاء ابنــه امللــك منصــور رحيــل بعــد و 
ا  وعندما يقرأ املرأهيجو)،  جلقبها (را  املالكة االسرة . )٤() فليتعلمـوا مـن هـذه املـرأةعلـيهم السـالمان حكامنـا إن مل يتعلمـوا مـن األئمـة ( يتمـىنسري
وكانــت الســبب االســاس ومــن حوهلــا مــن املستشــارين يف اســتتباب االمــن كــربى يف الــبالد صــناعية  و زراعيــة و انيــة بنهضــة عمر هــذه املــرأة قامــت فقــد 

النـاس كثـري مـن ميـان  ذلـك ان إكانوا يـدخلون مـن قبـل، مما  يف دين اهللا افواجا اكثر  واالستقرار يف البلد، ولذلك دخل بعد هذا التطور النوعي الناسُ 
م كــام اســاءوا ، فــاذا راوا احلكــام والعلمــاءاحلهــو رد فعــل علــى تصــرفات   يعتقــدون بــانوهــم احســنوا واذا رأالــدين، يتصــورون اخلطــأ يف التصــرف فــا

  هكذا.  غالباً  ولكن الناس ليسوا ،وليس الشخص والرباهني واألدلة مبا هي هي املقياس هو الدين مبا هو هوبينما  و الصحيح.الدين ه
وابتغى من اهللا رضوانا بتسخريه علـم الطـب هلدايـة  ابتغى من اهللا فضال بعلم الطب، الذروة يف التوفيق عندمابلغ وهكذا جند ان شخصاً واحداً 

  .عرب هداية احلاكم مث هداية أسرته واجملاميع األخرىاالمة 
هـل ازددنـا و ؟ اخالقـاهـل ازددنـا ؟ ان نراقـب ذواتنـا، هـل ازددنـا علمـايوميـا فعلينـا علينا ان نضـع هـذه االهـداف الثالثـة نصـب اعيينـا دائمـا. ان 

التكامــل  حيتــاجون اىل وحــىت حلقــات الــدرس يف احلــوزة أو اجلامعــة  واملؤسســات س واحلســينياتمــن يــديرون اجملــالفــان  االداري؟تكــامال يف البعــد 
                                                            

َياُكمِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم ِديٌن َو ُكْنُتْم َال َتَخاُفوَن اْلَمَعاَد َفكُ ((نظري قوله عليه السالم:  )٤(   ).٥٠ص ٢(كشف الغمة يف معرفة األئمة: ج )) ونُوا َأْحَرارًا ِفي ُدنـْ



 هـ١٤٣٦ذو الحجة  ٢٣ .................األربعاء........................................................) ....٢١٧(والتدبر  التفسيردروس في 

٦ 

 

  .والرتبية وعلم النفس واالجتماععلم االدارة  املستمر يف
 أوال، البتغـــاء فضـــلهلنـــا الـــذي حـــدده اهللا تعـــاىل والســـبيل ر اهللا هـــو الطريـــق ظـــيم شـــعائاالربـــع متطابقـــة مـــن حيـــث اهلـــدف، وتع اآليـــاتهـــذه ان 
حتــدد احــدى الشــريفة  واآليــةكلـي،   ورضــوانه الن ابتغــاء فضــل اهللا. فــالرتابط عميــق وجــوهري ودقيـق. ثالثــا ولنصــرة اهللا ورسـولهثانيــا، رضــوانه  والبتغـاء

  .م شعائر اهللا تعاىلوهي تعظي، ورضوانه البتغاء فضل اهللا أهم الطرق
ارجــاء الــذين يؤسســون احلســينيات يف و  ،بقــاع العــامليقيمــون اجملــالس احلســينية يف يعظمــون شــعائر اهللا، مــن قبيــل الــذين الــذين وعلــى ذلــك فــان 

 ،يف الفضـائيات وغريهـا هللاائر ا، والذين يرفعـون رايـة شـعوالذين ميشون يف زيارة االربعني ،الذين يؤسسون املساجد واملكتبات واملستوصفاتالعامل، و 
فــظ اوالدنــا وبناتنــا حتفــان هــذه الشــعائر  والذريــة الصــاحلةوالرضــوان التوفيــق ورضــوانا، والــرب الكــرمي ســوف يثيــبهم  ابتغــوا مــن اهللا فضــالمجيعــا هــؤالء 

م اذا تربوا يف هذه االجواء اإلميانية فان اقتضاء اهلداية ء الشـط عـن الطريـق سـيكون اضـعف. وسـوف يكـون أقـوى بكثـري واقتضـا فـيهم وأحفادنا فا
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فانــه  ،إىل صــفوف االرهــابيني او املفســدين يف االرض وامــن ان ينجرفــ –عــادة  –هــذه اجملــالس احلصــانة  متــوفر هلــ
والنصـرة  )َه يَنُصـرُْكْم َويـُثَبِّـْت َأقْـَداَمُكمْ ِإْن تَنُصـُروا اللَّـ(، وقد قـال تعـاىل: مكابر او جاهل اما والذي ينكر ،سوف يزيدهم من فضله الدنيويتعاىل 
  لدنيا ويف االخرة. عامة ل

  ..الرحب لنيل الفضل من اهللايم شعائر اهللا هو ذاك الطريق الواسع ظتعواحلاصل: ان 
  من يرفع ألوية التكبير والتهليل والحمد والتسبيح في المحشر؟

يبتغون فضـال ( يف هذه االبعاد الثالثةيف وطنه مثالياً ار الذي كان مصداق املؤمن الذي كان جعفر الطي مرة أخرى إىلحديثنا  ولنعرّج يف ختام
بلـغ (رضـوان اهللا عليـه)  اً جعفـر فـإن . عنـه والبحـث حولـه طويـل نكتفـي بروايـة. ايضايف املهجر كان مثالياً و  )من اهللا ورضوانا وينصرون اهللا ورسوله

جـدا وذا مقـام عظـيم  قمـة القمـة.قمـة  عمالقـاً يفرجال اكتشفناه الروايات عنه حياته و قرأنا ما ورد من  تصفحناكلما و يصدق  ال قد عظيما مقاماً 
الـدورات ان نقـيم الكثـري جـداً مـن النـدوات واملـؤمترات و و  لـوف الدراسـات، وعشـرات االلـوف مـن املقـاالتأعنـه كان لزاماً علينـا أن نكتـب جدا لذا  

  بالذات.لالجئني واملهاجرين للمؤمنني مجيعاً و ة واسو  قدوة يتحول بالفعل إىللكي 
  على مستوى احملشر كله: لويةأترفع انه يف يوم القيامة  من فضائل جعفر الطيار يكفي ان نعرفو 

يكـون سـوف  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)يرفع يف يوم القيامة لـواء احلمـد، وكـل مـن انتمـى لرسـالة حممـد  (صلى اهللا عليه وآله)املصطفى  فالنيب حممد
  النبوية العظمى. منضويا حتت تلك الراية

  .وهي راية ال اله اال اهللا (عليه السالم)يرفعها االمام علي فسوف راية التهليل واما 
  يف مساء احملشر.يرفع لواء التسبيح الطيار فانه  جعفرأما و 

  .بن عبد املطلب ويرفع لواء التكبري محزة
   ا ثالث األركان ورابعها؟ إذ ذلك حقيقة فوق مستوى اخليال مهما حّلق واستطال.ناله جعفر ومحزة إذ اصبحمقام عظيم  فأي
 ،)يبتغــون فضــال مــن اهللا ورضــوانا( دائمــاً: أمامــه النورانيــة وان يضــع هــذه الكلمــاتــؤالء العظمــاء،  يتأســىحياتــه ان يف  االنســانعلــى ان 

وهـل  ،؟النـاسحسـن الظـن حسـن الظـن بـاهللا و و  الورعالتقوى و  ورضوانا يف زيادة منابتغيت يف هذا اليوم فضًال من اهللا يف كل يوم هل فيسأل نفسه 
  ؟ال أووغري ذلك  والرياءالقضاء على شهوات النفس والعجب والكرب  جددت يف طلب رضوانه تعاىل عرب

ضـوانا حلظـة بلحظـة وممـن ينصـر اهللا ورسـوله ر  اهللاوممـن يبتغـي مـن  ،ممن يبتغي من اهللا فضـال آنـا فآنـا وإياكمنسال اهللا سبحانه وتعاىل ان جيعلنا 
  انه مسيع الدعاء. ،السنني والشهور واأليام والساعات واللحظاتعلى مدى 

 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين


