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

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

  )َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدةً (
)٥(  

  (الوحدة اإلسالمية)
  بين القيمة الذاتية واالكتسابية
الصــديقة الكــربى فاطمــة  ليــه وآلــه وســلم)(صــلى اهللا عأســعد اهللا أيــامكم وأيــام املــؤمنني مجيعــاً بــل الكائنــات كافــة مبولــد بضــعة املصــطفى 

بـبعض   اً ـذه املناسـبة العطـرة سـيكون احلـديث امتـداداً للبحـوث السـابقة معطـر و الزهراء (صـلوات اهللا عليهـا) وعلـى ذريتهـا وأشـياعهم وأتبـاعهم 
ا (صلوات اهللا عليها)    كلما

َوِإنَّ َهـِذِه أُمَّـُتُكْم أُمَّـًة َواِحـَدًة َوأَنَـا رَبُُّكـْم  *ِت َواْعَمُلوا َصـاِلًحا ِإنـِّي ِبَمـا تـَْعَملُـوَن َعِلـيٌم يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّبا(: تعـاىل اهللا يقول
نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  *فَاتـَُّقوِن    )١()فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ

   بكسرها. أو للِفرقة ) بضم الفاءرقةللفُ  اً للملة وإمامتنا أمان اً نظام(أي جعل طاعتنا  ) عليها) (وطاعتناوتقول الصديقة الزهراء (صلوات اهللا
  ئي؟ؤ هل الوحدة واجب نفسي أم غيري أم تهي

 آخـر وبقـى شـطرٌ  ) ْم فَـاتـَُّقونِ َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكـ(احلديث حول آية األمة الواحدة حيث يقول تعاىل  شطر من مضى
ذاتيـة أم  هـل هـي وهي املصـداق األبـرز للوحـدة) مثالً  وحدة األمة اإلسالميةالوحدة ( ان قيمةوهو: عن التساؤل الذي قد يطرح وهو اإلجابة 

ا وهـل هـي سـي وبتعبـري ثالـث: هـل الوحـدة واجـب نف ؟ أم الطريقيـةبتعبري آخر هل للوحـدة املوضـوعية و  ؟ ان قيمتها اكتسابية أم مطلوبـة بـذا
  ؟ليهإتؤول اليه وفيما هي طريق الوحدة أم فيما نفس يف  تكمن هل املصلحةو  ؟الغريهو مطلوبة لغريها واألصل و  هي واجب غريي

فينبغــي تشــخيص أن وجــوب  – أمســاه بعــض األعــالمكمــا   –ي هــو الواجــب التهيــؤ ، عــدى النفســية والغرييــة، مــن الواجبــاتوهنــاك نــوع ثالــث 
  ؟تهيؤيالوجوب الغريي ام هو بنحو الوجوب الالصالة والصوم واحلج ام وجوب نفسي كبنحو الوجوب الهل هو يتها بدّ  والوحدة األمة االسالمية 

 يالواجـب الطريقـ :يـراد بالواجـب الغـرييو  -امللزمـة، بالواجب احلامـل للمصـلحة  تفسرياته األربعة:ويراد بالواجب النفسي يف احدى  -أ
نصـب السـلم  ، وذلـك مثـلإال اننـا دجمنـا املصـطلحني تسـهيالً وان كـان هنـاك فـرق بـني الواجـب الطريقـي واملقـدمي كما نصطلح عليـه  املقدمي

  .أو املشي للوصول إىل احلج للصعود على السطح
و واجـد للمصـلحة امللزمـة بـل فاقـداً للملصـلحة الذاتيـة بـاملرة وال هـ لـيس فـرياد بـه مـا، هـو الواجـب النفسـي التهيـؤيو أما النوع الثالـث  -ج

كمـا ،  حامـل لـبعض املصـلحة وذلـك مثـل الوضـوء فانـهنفسـي حمـض هـو واجـب وال  اً حمض اً غريي واجباً ما ليس  )٢(هو أمر بينهما وبعبارة أخرى
الصـالة أم مل  أنوىسواء  فان الوضوء مستحب اً ذاتي اً مستحبكان لبعض املصلحة   حامالً  ولكونه، العظمىمعد للمصلحة  -بوجه آخر –انه 
لــبعض ذاتــه احلاملــة  بلحــاظ ف: لوحظــت فيــه حيثيتــان فمثــل الوضــوء، كــان واجبــاً   ولكونــه مقدمــة ومعــداً للصــالة ذات املصــلحة العظمــى هــا،ينو 

عّرب صار واجباً غريياً وبلحاظ جمموع ذلك هي الصالة و عظمى الكربى و المصلحة مقدميته لل، وبلحاظ مستحباً نفسياً مبوجبها صار املصلحة 

                                                            

  ٥٣ـ  ٥١املؤمنون:  )١(
  على تسامح فيها يظهر بالتدبر. )٢(
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يؤيــاعنــه بكونــه  كلهــا ليكــون واجبــاً نفســياً   الكاملــة  علــى املصــلحة وال هــو حمتــو، محض يف الغرييــةفــال هــو فاقــد للمصــلحة بــاملرة ليــت، واجبــاً 
   .مثل الصالة والصوم والزكاة مبا هو هو يؤمر به لوحدهل

  .)١()اَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوىَوتـَعَ (يف قوله تعاىل:  هذا السؤال جار م الثالثي انيقستمن هذا ال ويظهر
  الوحدة مطلوب غيري

كمـا سـيظهر مـن مطـاوي ،  اكتسـابية حمضـة وليسـت ذاتيـة بـاملرة وقيمتهـا، واجبـاً نفسـياً  توليسـ غـريي صـرف مطلـوبان الوحـدة واجلواب 
  لوجوه ثالثة:وذلك ، احلديث إن شاء اهللا

  هاومصبِّ  هاقِ قيمة الوحدة اكتسابية بلحاظ متعلَّ : أوالً 
  .وحسنها مستوحى من حسن متعّلقها قيمة الوحدة بقيمة املتعلَّقان  -١

كـون متعلقهـا مـن  تهـا يوان كان مصبها على احلق فهـي خـري تنبـع خريّ  وإن كان شراً فالوحدة شر،، فإن كان متعلق الوحدة خرياً فهي خرياً 
أو  -فرضـاً  –القيمـة، كمـا لـو احتـدت االمـة  مـا يضـادإطالقـاً بـل تتحـول اىل هلـا ة قها او موردهـا بـاطًال فـال قيمـها او متعلّ وإن كان مصبُّ حقاً، 

ساســتها علــى  اتفــق الــيت بعــض احلكومــاتعلــى الكــذب أو تواطــأت علــى الســرقة والغــش كمــا نالحــظ ذلــك يف احتــدت شــرائح واســعة منهــا 
رشوة ظاهرة عامـة حىت أصبحت الالرشوة أخذ على  بنيت  اليت يف بعض البالد وكما شاهدنا ذلك يف الشرق أو يف الغرب،  ،اخلداع والدجل

ا اهلواء الذي تستف م  حبيـث اصـبح، من سائق التاكسي إىل رئـيس اجلمهوريـة! نشقهكأ وكنـت لفـرتة ، بالرشـوةعلـى الرشـوة والتعامـل قـوام حيـا
ـا والـيت ختـالف نصـوص  ر الدولـة وعلـى خمتلـف املسـتوياتالعامـة يف كـل دوائـملـاذا ال حتـول دون الرشـوة الصـرحية  استغرب جداً من احلكومة وا

فلريممــوا النـاقص مــن ، ان رواتـب املــوظفني قليلـة منطــقمـن  الدولــة هـي الــيت تشـجع علـى الرشــوةأن  اخلاصـة، حــىت تبـني يلالشـريعة عنـد العامــة و 
  .!!الرواتب مبا يأخذونه من املراجعني الذين ال حول هلم وال قوة

منهــا هــي هيئــات االمــر بــاملنكر والنهــي عــن و ، عــض اجلماعــات الــيت احتــدت علــى ابطــال احلــق واحقــاق الباطــلبيف  )٢(ذلــكوكمــا نالحــظ 
وان تامر باملنكر الواقعي والشرعي ، !على ان تنهى عن املعروف الواقعي وأمر الوهابية من ورائها اجتمع امرهاحيث املعروف يف بالد احلجاز، 

  .!مبانيهم الفقهية والعقديةعلى حىت 
  االمة على االجتماع على الباطل إلجبارمن االرهاب الفكري السياسي  تاريخينموذج 

شخصـاً أو أكثـر أو  ٥٠ال تسـع اال لــ ضـيق ولعلهـا وهـي مكـان  –ويف التاريخ االسالمي جند كيف ان نزراً قليًال ممـن اجتمـع يف السـقيفة 
 ضـوع حلكمهـم ورأيهـمخلم ارغموا االكثرية باالرهاب والقـوة والسـيف علـى اوكيف ا، االمة على طول التاريخ تواطئ على تغيري مسار –أقل 

م بذلك شّكلوا وحدة واجتماعاً،  فتوهم الكثريون ليسـت  غـافلني عـن ان الوحـدة الصـورية االكراهيـة، عاصمة ومنجاة وان مثل هذه الوحدةا
ـا  –وليسـت  –بل ولو كانـت أيضـاً هنـاك وحـدة حقيقـًة ، ية قيمةأ هلا ـا مـن االحتـاد علـى الباطـل  ليسـتفا ومـن االحتـاد أيضـاً ذات قيمـة أل

ـا قَ (قال تعـاىل:  على العصيان والتمرد ـنَـُهْم ثُـمَّ ال َيِجـُدوا ِفـي أَنُفِسـِهْم َحَرجـاً ِممَّ َضـْيَت َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَمـا َشـَجَر بـَيـْ
  .)٣()َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

فهــي تتلــون بلونــه ان خــرياً فخــري وإن شــراً فشــر وإن  ، مبتعلقهــاأوًال منــوط ، وللقــيم ضــديتها للقيمــة حــىت أو ذن قيمــة الوحــدة وعــدم قيمتهــاإ
ألمر باطل كالصيد اللهـوي فيكـون ال على اخلروج اىل الصحراء أو األمة كلها فرضاً األمة مجاعات من كان املتعلق أمراً مباحاً كما لو اتفقت 

                                                            

  .٢املائدة:  )١(
  االحتاد أو الوحدة على الباطل. )٢(
 .٦٥النساء:  )٣(
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  فاملتعلق هو الذي يعطي ومينح القيمة للوحدة هذا أوًال. غري متصف حبسن وال بقبح حينئذٍ  ادهم واجتماعهم على ذلكإحت
  مة الراية التي اتحد القوم تحتهاقيمة الوحدة وعدمها بقي: ثانياً 

جتردهــا عــن القيمــة، وهــي الــيت جتعــل هــذه أو تســلبها و الرايــة الــيت احتــد القــوم واجلمــع واألمــة حتتهــا هــي الــيت متــنح القيمــة للوحــدة إن  -٢
؟ وحـىت قيمـةذه الوحـدة هلـحتت راية مثل صدام أو حتـت رايـة مثـل هتلـر فهـل فرضاً احتدت إذا األمة فلديه  هللا تعاىل أو مبغوضةً  الوحدة مرضيةً 

مـن االسـتبداد وهـو علـى حالـه ذاك  -ت رايتـه فهل انضواء االمة حتـ، أن جيعل من أملانيا بلداً متطوراً  أراد هتلرفلو  مع قطع النظر عن متعلقها
امـر مطلـوب وحسـن ؟ كـال فـان الرايـة  -وأهدافـه املبيتـة مبادئـه  واحلكم باإلكراه ال عرب صـناديق االقـرتاع ورضـى األمـة، وعلـى مـا هـو عليـه مـن

ونـوع الرايـة والغايـة  حسـن الوحـدة وقبحهـاهـي حتـدد  يف قبح الوحدة أو حسنها فوحدة املتعلق من جانـب اليت تتحد االمة حتتها هلا املوضوعية
؟ أم هـي رايـة ايب سـفيان؟ ولقـد كـان ابـو (صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم)هل هي راية الرسول املصطفىمن جانب آخر هي احملّدد واملائز االخر: ف

 قـالوا: عـن النـيب والصـراط القـوميواحلقيقـة  واحلـق ورفـع رايـة االسـالم (صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم) يف قـريش حـىت إذا جـاء النـيب سفيان رافع رايةٍ 
حتـت رايـة ايب وعلـى االنضـواء  فقد كان القوم من قبلـه متحـدين علـى مبـادئ وسـلوك، انه شتت مشلنا وفرق مجعنا (صلى اهللا عليه وآله وسلم)

مومــزق ، يــتهموهــدم راجــاء فســفه احالمهــم وكســر اصــنامهم  (صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم) إال ان النــيب، ســفيان وأشــباهه ، فقــد تغــريت وحــد
  .الراية والغاية واملتعلقات واملبادئ

  ثالثاً: قيمة الوحدة باإلطار والشريعة
كمحــدد ومقيــاس   الوحــدويوناإلطــار الــذي يــدور فيــه دعــاة الوحــدة أو يــأيت ، والغايــة الرايــةحامــل حلــاظ املتعلــق ومالحظــة  إضــافة إىل -٣

الشـريعة أو  قصـد باالطـارويُ ، اال ان االطـار، الرايـة رايـة ضـالل وال تكـون، خلل يف املتعلقهنالك ن فقد ال يكو ، عدمهآخر حلسن الوحدة او 
علـى ان يعملـوا حتـت   -مـثًال  –قد اتفقوا  الناسقد يكون ففحينئذ ال يتم هلذه الوحدة حسن وال يقام هلا قيمة ، ، يكون إطاراً خاطئاً الطريق
فمـع ان النـيب عيسـى علـى نبينـا وآلـه وعليـه  (صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم) ال علـى شـريعة حممـد املصـطفىلكـن  (عليه السـالم)النيب  عيسى راية

 كمـا لـو  -تعلـق ومـا اتفقـوا عليـه أمـراً صـحيحياً املان مثل هـذه الوحـدة غـري مقبولـة وان كـان  إال، كما ال شك فيهمن انبياء اهللا العظام   السالم
علـى النسـخة غـري فرضاً حصلوا  لتوراة واإلجنيل مما يطابق املستقالت العقلية وشبهها ال ما خيالفهما أو لوعملوا بالقدر املتيقن من صحته يف ا

نيب من األنبياء العظام وكان االتفاق على سلسـلة مـن األعمـال الصـاحلة واإلجيابيـة وان كانت الراية راية فانه ههنا  –احملرفة من التوراة واالجنيل 
َر اِإلْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِينَ (:  -عاىل وكما قال ت –إال انه    .)١()َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

صـحيحاً مشـرعاً مـن قبـل اهللا سـبحانه  اً إطـار حيـث جيـب ان يكـون الوحـدويون  الـذي يـدور فيـه يف االطـارقـد تكـون ان املشـكلة  واحلاصـل
َلــْن يـُْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِفــي اآلِخــَرِة ِمــْن اْلَخاِســرِينَ ( تعــاىل ولــذا يقــول اهللا وتعــاىل ــَر اِإلْســالِم ِدينــاً فـَ مــن (لــن يقبــل  الظــاهرلعــل و  )َوَمــْن يـَْبَتــِغ َغيـْ
عكـس مـا مع فرض ان املتعلق شيء قبيح فان عدم القبول منه بديهي لعله غري حمتـاج للبيـان سن يف املتعلق اذ احلُ  كون ذاك مع فرض )٢()منه

َلــْن يـُْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِفــي (لــو عمــل صــاحلاً فهنــا قــد يتــوهم ان اهللا يقبلــه منــه ألنــه عمــل صــاحل فيكــون إطــالق  ــَر اِإلْســالِم ِدينــاً فـَ َوَمــْن يـَْبَتــِغ َغيـْ
  .شامالً  )اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِينَ 

امـا غـري القاصـر فلـن يقبـل منـه مـع ان مشـكلته ، يعـاد امتحانـهفانـه  لكنـه كـان قاصـراً  ومل يكـن مسـلماً االنسان اذا عمـل عمـًال صـاحلاً نعم 
   .الصاحل وهذا املصداق من العملهذا املتعلق اجلزئي  الذي احتضن ليست اال يف االطار

  الوحدة تحت راية الثقلين: الوحدة المطلوبة بلحاظ المتعلق والراية واالطار

                                                            

 .٨٥آل عمران:  )١(
 املصاديق. أو هو من أبرز )٢(
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ن الكــرمي آالقر خــذ بــعلــى األو  إلســالمية علــى احلــقاألمــة ااهللا رب العــاملني هــي ان تتحــد  ان الوحــدة املطلوبــة شــرعاً وعقــًال واملرضــية لــدى
ــذه اآليــة الشــريفة  فيجـب االحتــاد )١()َوَمــْن لَــْم َيْحُكــْم ِبَمــا أَنــَزَل اللَّــُه فَُأْولَئِــَك ُهــْم اْلَكــاِفُرونَ ( :والعـرتة الشــريفة فَــال َورَبِّــَك ال  (علــى العمـل 

نَـُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسـِليماً يـُْؤِمُنوَن َحتَّ  أن تتحـد األمـة علـى التسـليم  )٢()ى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
  فيما شجر بيننا. (صلى اهللا عليه وآله وسلم)وعلى حتكيمه  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)للنيب املصطفى حممد 

أي عـن  )رقـةللفُ  اً للملـة وإمامتنـا أمانـ اً وطاعتنـا نظامـ( الزهـراء (صـلوات اهللا عليهـا) قالـت سـيدة نسـاء العـاملني فاطمـة كله  قاً من ذلكانطال
(صلى اهللا عليـه وآلـه إىل جوار القرآن الكرمي لقوله  فطاعتهم وامامتهم هي اليت جيب ان تكون متعلق الوحدةالفرقة و رقة أي عن االختالف الفُ 

َرتِـي َأْهـَل بـَْيتِـي لَـْن يـَْفَترِقَـا َحتَّـى يَـِرَدا َعلَـيَّ الْ " وسلم) كمـا جيـب ان تكـون الوحـدة   )٣("َحـْوضِإنِّي ُمَخلِّـٌف ِفـيُكُم الثـََّقلَـْيِن ِكتَـاَب اللَّـِه َو ِعتـْ
   حتت رايتهم.
 واألفــرق هــو الــذي بــني ثنايــاه، ق واالخــتالف والتشــتتتعــين االفــرتا االخــتالف، فــإن الفرقــة مــن : امــاًن للفرقــة أي (عليهــا الســالم) وقوهلــا

  يف رأسه أو يف حليته. اً قد فتح فرقفاصلة وكذلك الذي 
، إن أرادت ان تكـون مأمونـةفهـي أي الفرقة احملقة اليت هـي علـى احلـق  )للِفرقةفـ(بالكسر  نقرأهاوميكن ان  ،بضم الفاءرقة هذا ان قرأنا الفُ 
  .هذاعليهم وسالمهم هلم صلوات اهللا فعليها ان تلتزم بالطاعة املطلقة لة املبقية أيضاً بنحو الع وان ال تزل أقدامها

  برهانان على كون الوحدة مطلوباً غيرياً 
ا أو   وكــذا، إمنــا هــو وجــوب غــريي الوجــوب واحلرمــة للوحــدةان علــى  برباهــني أخــرىان نــربهن  ويمكــن ــا  أو اباحتهــاكراهتهــا اســتحبا وا

  ومن الرباهني: ،تعلق والراية واالطاربلحاظ املمجيعاً 
  البرهان األول: إتصاف الوحدة بالصفات المتضادة

حيئنـٍذ بـان ذلـك نكتشـف أو بتقابـل الرايـات، فاننـا تقابـل املتعلقـات  حبسـب اتصف بالصفات املتقابلـة -كالوحدة   – ا لو وجدنا الشيءان
يف  وذلـكمـن منـط جديـد  األمثلـةسلسلة أخـرى مـن بمنثل هنا لكن سوف و ، ضيةمن األمثلة املا ذلك يف حد ذاته كما ظهر ليس حسناً الشيء 

    :قد يكون قبيحاً حمرماً وقد يكون حسناً واجباً وقد يكون مستحباً أو مكروهاً يف دائرة العبادات الوحدة واالحتاد والتعاون فان دائرة العبادات 
  شواهد ونماذج من اتصاف الوحدة بالمطلوبية أو المذمومية

  مثلة التالية:ذلك باأل يتضحو 
  صالة الجماعة واألجر العظيم

قـد وردت يف األحاديـث و صالة اجلماعة يف الصالة الواجبة فان االجتماع فيها واالجتماع إلقامتها حسن مطلوب حمبـب عنـد الشـارع  -١
وصـالة صــبح  اً يومـ ١٥٠تعــدل صـالة عـة مجاصـالة يـوم ان يعـين  ،مــرة ١٥٠اإلنسـان إذا صـلى وخلفـه مــأموم واحـد تضـاعف أجـره  الشـريفة أن

فـــإذا جتـــاوز  ...ضـــعف وهكـــذا ٦٠٠إىل  الـــو صـــلى خلفـــه شخصـــان تضـــاعف أجرهـــو  ،صـــبح مـــن حيـــث الثـــواب صـــالةَ  ١٥٠واحـــدة تعـــدل 
ااملأمومون العشرة فان  م الفائقة هلم القدرة اهلائلة  نحىت املالئكة الذيف ،إال اهللا تعاىلال حتصيه  ثوا   .واحصاء الثواب عدّ ال يستطيعون فا

ـُد ِإنَّ رَبـََّك "قَاَل:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)وقد روي َعِن النَِّيبِّ  َقـاَل يَـا ُمَحمَّ َرئِيُل َمَع َسْبِعيَن أَْلَف َمَلٍك بـَْعَد َصَالِة الظُّْهِر فـَ أَتَاِني َجبـْ
َلَك قـُْلـُت َوَمـا تِْلـَك اْلَهـِديـََّتاِن قَـاَل الْـَوتْـُر ثَـَالُث رََكَعـاٍت َوالصَّـَالُة اْلَخْمـُس يـُْقرُِئَك السََّالَم َوَأْهَدى ِإلَْيَك َهِديـَّتَـْيِن َلْم يـُْهِدِهمَ  ا ِإَلى نَِبيٍّ قـَبـْ

                                                            

 .٤٤املائدة:  )١(
 .٦٥النساء:  )٢(
 .٤٢٦: ص(صلى اهللا عليه وآله وسلم)حتف العقول عن آل الرسول  )٣(
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نَـْيِن َكَتَب اللَّ  َرئِيُل َوَما ِألُمَِّتي ِفي اْلَجَماَعِة قَاَل يَا ُمَحمَُّد ِإَذا َكانَا اثـْ رَْكَعـٍة ِمائَـًة َوَخْمِسـيَن َصـَالًة   اِحٍد ِبُكلِ ُه ِلُكلِّ وَ ِفي َجَماَعٍة قـُْلُت يَا َجبـْ
ُه ِلُكـلِّ َواِحـٍد ِبُكـلِّ رَْكَعـٍة أَْلفـاً َوِمـائـََتْي َصـَالٍة َوِإَذا  َوِإَذا َكانُوا َثَالثًَة َكَتَب ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُكلِّ رَْكَعٍة ِستَّ ِماَئِة َصَالٍة َوِإَذا َكانُوا َأْربـََعـًة َكتَـَب اللَّـ

ُهْم ِبُكــلِّ رَْكَعــٍة َأْربـََعــَة آَالٍف وا َخْمَســًة َكَتــَب اللَّــُه ِلُكــلِّ َواِحــٍد ِبُكــلِّ رَْكَعــٍة أَْلَفــْيِن َوَأْربـََعِمائَــٍة َوِإَذا َكــانُوا ِســتًَّة َكَتــَب اللَّــَكــانُ  ُه ِلُكــلِّ َواِحــٍد ِمــنـْ
َعًة َكَتَب اللَُّه ِلكُ  ُهْم ِبُكلِّ رَْكَعٍة ِتْسَعَة آَالٍف َوِستَّ ِماَئِة َصَالٍة َوِإَذا َكانُوا َثَمانَِيًة َكتَـَب اللَّـُه ِلُكـَوَثَماَنِماَئِة َصَالٍة َوِإَذا َكانُوا َسبـْ لِّ لِّ َواِحٍد ِمنـْ

ــَب اللَّــُه ِلُكــلِّ  ــانُوا ِتْســَعًة َكَت ــائـََتْي َصــَالٍة َوِإَذا َك ــٍة ِتْســَعَة َعَشــَر أَْلفــاً َوِم ُهْم ِبُكــلِّ رَْكَع ــنـْ ــيَن أَْلفــاً  َواِحــٍد ِم ــٍة ِســتًَّة َوَثَالِث ُهْم ِبُكــلِّ رَْكَع ــنـْ َواِحــٍد ِم
 ْيِن َوَثَماَنِمائَــِة َصــَالٍة فَــِإْن زَاُدوا َعَلــى اْلَعَشــَرِة فـََلــوْ َوَأْربـََعِمائَــِة َصــَالٍة َوِإَذا َكــانُوا َعَشــَرًة َكَتــَب اللَّــُه ِلُكــلِّ َواِحــٍد ِبُكــلِّ رَْكَعــٍة َســْبِعيَن أَْلفــاً َوأَْلَفــ
ـُد َتْكِبيـَرٌة َصاَرِت السََّماَواُت ُكلَُّها ِمَدادًا َواْألَْشَجاُر َأْقَالماً َوالثـََّقَالِن َمَع اْلَمَالِئَكِة ُكتَّاباً َلْم يـَْقـِدُرو  ا َأْن َيْكُتبُـوا ثـَـَواَب رَْكَعـٍة َواِحـَدٍة يَـا ُمَحمَّ

ٌر ِمْن ِستِّي َماِم َخيـْ َيا َوَما ِفيَها َسْبِعيَن أَْلَف َمرٍَّة َورَْكَعٌة ُيَصلِّيَها اْلُمـْؤِمنُ يُْدرُِكَها اْلُمْؤِمُن َمَع اْإلِ نـْ ٌر ِمَن الدُّ ٍة َوُعْمَرٍة َوَخيـْ َمـاِم َن أَْلَف َحجَّ  َمـَع اْإلِ
ٌر ِمْن ِماَئِة أَْلِف ِديَناٍر يـََتَصدَُّق ِبَها َعَلى اْلَمَساِكيِن َوَسْجَدٌة َيْسُجُدُهَما اْلُمْؤِمُن مَ  ٌر ِمْن ِعْتِق ِماَئِة رَقـََبةٍ َخيـْ َماِم ِفي َجَماَعٍة َخيـْ   )١("َع اْإلِ

كمـا ،  يف الصـالة فيهـاقد جيب االجتماع هناك أمثلة أخرى و ، إقامة الصوات اليوميةيف املستحب: االجتماع واجلماعة جتماع مثال لال وهذا
ا التعييين يف زمن الغيبة يف صالة اجلمعة بناءً    .صالة االستسقاءستحب املاالجتماع  فان من أمناطوكذلك ، تخيرييأو حىت ال على وجو

  االجتماع في الدعاء
دون حسـن  وفهـاإلنسـان بالـدعاء  ينفـرد تـارةف، فيه حسن مع كونه من العبـاداتأيضاً مما كان االجتماع (االجتماع يف الدعاء) وهو  -٢

ولــذا ورد يف حــديث  ؟مجهــرة كبــريةمبــا إذا كــان اجملتمعــون فكيــف ، ناً أكثــر حســ فــان هــذاجمموعــة  ضــمنوهــو تــارة يقــوم بالــدعاء شــك ولكنــه 
واّلذى بعثني بالحّق نبّيا واصطفانى بالّرسالة نجّيا ما ذكر خبرنـا هـذا فـي محفـل مـن  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)فقال الّنبّى ( :الكساء

) ة وحفـت بهـم المالئكـة واسـتغفرت لهـم الـى ان يتفّرقــوامحافـل أهـل األرض وفيـه جمـع مـن شـيعتنا ومحّبينـا اّال ونزلـت علـيهم الّرحمـ
ما ذكر خبرنا هذا في محفـل مـن محافـل أهـل األرض وفيـه جمـع مـن شـيعتنا ومحّبينـا، وفـيهم مهمـوم إّال وفـّرج اللّـه هّمـه، وال (وأيضاً 

ــه حاجتــه ــه غّمــه، وال طالــب حاجــة إّال وقضــى الّل مســتحبة بــني واالجتمــاع يف العبــادات الوحــدة هــذه أمنــاط مــن ف) مغمــوم إّال وكشــف الّل
  وواجبة.

  صالة التراويح
شـــهر رمضـــان لكـــن  يف ليـــايل مثـــل صـــالة الـــرتاويح وهـــي نوافـــلوذلـــك مكروهـــة وحمرمـــة مـــن االجتمـــاع يف العبـــادات بـــني أمنـــاط أخـــرى  هنـــاكو 

حلرمتهـا  قانونيـاً  (عليـه السـالم)أمـري املـؤمنني هـا وقـد منع حـرام شـرعاً وبدعـة (صالة اجلماعـة) على هذا الشكل اداءهأوالتوحد على  فيهااالجتماع 
ولــو علـى احلـق  بأيــة طريقـة كانـت ان يبـني احلـق ال ان جيـربهم (عليــه السـالم) كـان عليـه  إذ، مسـح هلـم املعارضــة عنـدما خـرج املظـاهرات شـرعاً لكنـه

  :بالسجن والقتل والنفي وشبه ذلك
  :فقد ورد

اَعُهْم لَِّه َلَقْد َأَمْرُت النَّاَس َأْن َال َيْجَتِمُعوا ِفـي َشـْهِر َرَمَضـاَن ِإالَّ ِفـي َفرِيَضـٍة، َوَأْعَلْمـتُـُهْم َأنَّ اْجِتَمـَوال": (عليه السالم)قال أمري املؤمنني 
تَـنَـادى ْســَالِم، ُغيـِّـَرْت   ِفـي النـََّواِفـِل ِبْدَعـٌة، فـَ ـْن يـَُقاتِــُل َمِعـي: يَـا َأْهـَل اْإلِ َهانَــا َعـِن الصَّـَالِة ِفـي َشــْهِر بـَْعــُض َأْهـِل َعْسـَكِري ِممَّ ُسـنَُّة ُعَمـَر، يـَنـْ

َعاِة ِإلَـى  ،َرَمَضاَن َتَطوُّعاً، َوَلَقْد ِخْفُت َأْن يـَُثوُروا ِفي نَاِحَيِة َجاِنِب َعْسَكِري َما َلِقيُت ِمْن هِذِه اْألُمَِّة ِمَن اْلُفْرَقِة َوطَاَعـِة أَِئمَّـة الضَّـَالَلِة َوالـدُّ
  )٢("النَّار...

                                                            

  .١٥ص ٨٥، حبار األنوار: ج٣٦٣روض اجلنان (ط ق): ص )١(
  .١٥٩ص ١٥احلديث): ج –الكايف (ط  )٢(
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(صـلى اهللا عليـه  َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْنى َعَلْيِه ثُمَّ َصلَّى َعلَـى النَّبِـيِّ  (عليه السالم) َخَطَب َأِميُر اْلُمْؤِمِنينَ "َعْن ُسَلْيِم ْبِن قـَْيٍس اهلَِْالِيلِّ قَاَل: و 
بَـاُع اْلَهـَوى َوطُـوُل اْألََمـِل َأمَّـا اتـِّبَـاُع اْلَهـَوى فـََيُصـدُّ َعـِن اْلَحـقِّ َوَأمَّـا طُـوُل ثُـمَّ قَـاَل َأَال ِإنَّ َأْخـَوَف َمـا َأَخـاُف َعلَـْيُكْم َخلَّتَـاِن اتـِّ  وآله وسـلم)

َيا قَـْد تـََرحَّلَـْت ُمـْدِبَرًة َوِإنَّ اْآلِخـَرَة قَـْد تـََرحَّلَـْت ُمْقِبلَـ نـْ نَـاِء اْآلِخـَرِة َوَال ًة َوِلُكـلِّ َواِحـَدٍة بـَنُـوَن اْألََمِل فـَيُـْنِسي اْآلِخَرَة َأَال ِإنَّ الدُّ َفُكونُـوا ِمـْن أَبـْ
َيا نـْ َناِء الدُّ تـُتَّبَـُع َوَأْحَكـاٍم تـُْبتَـدَُع فَِإنَّ اْليَـْوَم َعَمٌل َوَال ِحَساَب َوِإنَّ َغداً ِحَساٌب َوَال َعَمَل َوِإنََّما َبْدُء ُوقُـوِع اْلِفـَتِن ِمـْن َأْهـَواٍء  -َتُكونُوا ِمْن أَبـْ

َل َخلَـَص لَـْم َيْخـَف َعلَـى ِذي ْكـُم اللَّـِه يـَتَــَولَّى ِفيَهـا رَِجـاٌل رَِجـاًال َأَال ِإنَّ اْلَحـقَّ لَـْو َخلَـَص لَـْم َيُكـِن اْخـِتَالٌف َولَـْو َأنَّ اْلَباِطـُيَخاَلُف ِفيَهـا حُ 
ُيْمَزَجاِن فـَُيَجلََّالِن َمعاً فَـ  ِحًجى ُهَناِلَك َيْستَـْوِلي الشَّـْيطَاُن َعلَـى َأْولَِيائِـِه َوَنَجـا الـَِّذيَن َسـبَـَقْت َلِكنَُّه يـُْؤَخذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث َوِمْن َهَذا ِضْغٌث فـَ

نَـٌة يـَْربُـو ِفيَهـا الصَّـِغيُر َويـَْهـرَ  (صلى اهللا عليه وآله وسلم) َلُهْم ِمَن اللَِّه اْلُحْسَنى ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ  ُتْم ِإَذا لََبَسْتُكْم ِفتـْ ُم يـَُقوُل َكْيَف أَنـْ
َهــا َشــيْ  ــَر ِمنـْ َهــا َويـَتَِّخــُذونـََها ُســنًَّة فَــِإَذا ُغيـِّ ــنَُّة َوقَــْد أَتَــى النَّــاُس ُمْنَكــراً ثُــمَّ َتْشــَتدُّ اْلَبِليَّــُة  ِفيَهــا اْلَكِبيــُر َيْجــِري النَّــاُس َعَليـْ ــَرِت السُّ ٌء ِقيــَل قَــْد ُغيـِّ

نَــُة َكَمــا  اْلَعَمــِل َوَيْطُلبُــوَن تَــُدقُّ النَّــاُر اْلَحطَــَب وََكَمــا تَــُدقُّ الرََّحــى بِِثَفاِلَهــا َويـَتَـَفقَُّهــوَن ِلَغْيــِر اللَّــِه َويـَتَـَعلَُّمــوَن ِلَغْيــِر َوُتْســَبى الذُّرِّيَّــُة َوتَــُدقـُُّهُم اْلِفتـْ
َيا بَِأْعَماِل اْآلِخَرةِ  نـْ   .الدُّ

(صـلى اهللا  ِلـي َأْعَمـاًال َخـاَلُفوا ِفيَهـا َرُسـوَل اللَّـهِ ثُمَّ َأقْـَبَل ِبَوْجِهِه َوَحْوَلُه نَاٌس ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه َوَخاصَِّتِه َوِشيَعِتِه فـََقاَل َقْد َعِمَلِت اْلُوَالُة قـَبْ 
رِيِن ِلُسنَِّتِه َوَلْو َحَمْلُت النَّـاَس َعلَـى تـَرِْكَهـا َوَحوَّْلتُـَهـا ِإلَـى َمَواِضـِعَها َوِإلَـى َمـا َكانَـْت ُمتَـَعمِِّديَن ِلِخَالِفِه نَاِقِضيَن ِلَعْهِدِه ُمَغيِّ  عليه وآله وسلم)

َرُفوا َفْضِلي َوفـَـْرَض لَتَـَفرََّق َعنِّي ُجْنِدي َحتَّى أَبـَْقى َوْحِدي َأْو َقِليٌل ِمْن ِشيَعِتَي الَِّذيَن عَ  (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ِفي َعْهِد َرُسوِل اللَّهِ 
  )١("... (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ِإَماَمِتي ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه 

يكــون اهليئــة الوحدويــة االتصــاف بالتجمــع علــى أمــر والتعاضــد عليــه و االجتمــاع و مــن  أنــواعهنــاك فصــالة اجلماعــة هــي أمــر حســن لكــن 
  .د احلرمة كصالة الرتاويحح اً إىلمبغوض

  بطال الحقإاالجتماع على 
كاالجتمـاع علـى الغيبـة والتهمـة أو علـى إبطـال احلـق ومـا أشـبه ذلـك وكاجتمـاع الرجـال وهناك ألوان من االجتماع احملـرم يف غـري العبـادات  

، )٢(اخللــوة باألجنبيــةبــه عنــوان رم أو حتقــق اذا ادى اىل حمــ وذلــك القــرآن الكــرمي لدراســةمســألة فقهيــة أو يف وان كــان ألجــل البحــث والنســاء 
  وبني ما ينبغي ان يتنزه عنه املؤمن.، على درجات بني حرام قطعي غريها فانهالرجال والنساء يف اجلامعة أو  اجتماع وكذلك

، كمـا يف األمثلـة السـابقةاتصاف الوحدة بالصفات املتناقضة تبعاً الختالف املتعلق أو لوجود أوامر من الشريعة صـرحية   وصفوة القول: ان
ا أمراً حسن تدليل على ان الوحدة ليس أو قبيحاً بل هي ال بشرط، واألمر منوط مبا يتوحـد عليـه وحسـب الرايـة الـيت يتحـد حتـت  اً يف حد ذا

  هذا أوًال. ظلها الناس
  مدخلية الوصف العنواني في حسن الوحدة أو قبحها البرهان الثاني:

نقــول وحــدة فعنــدما ، ممــا يــربهن ان حســنها أو قبحهــا غــريييف حســن الوحــدة أو يف قبحهــا  والتــأثري ةدخليــاملكامــل للوصــف العنــواين   نإ
ـفـ ؟)أليس كـذلك(هكذا نقول، األمة اإلسالمية   )اإلسـالمية(هـو الشـتماهلا علـى الوصـف العنـواين املطلـوب و  أمـر حسـن مطلـوب اال شـك ا

ملـا صـدق  من حيث هي ال إسالميةأو حيث هي شهوانية أو من ، من حيث هي عدوانية فلو احتدت األمة فرضاً ، أي من حيث هي إسالمية
ــا إســالمية احتــدت وتوحــدت، أو  – كمــا هــو وضــعها اليــوم مــن اجتماعهــا واحتادهــا الوصــف العنــوان (وحــدة األمــة اإلســالمية) أي بوصــف ا

(صــلى اهللا عليــه وآلــه خــالف ســنة النــيب  ، والــيت هــي أيضــاً ه مــن ســلطانالقــوانني الباطلــة الــيت مــا أنــزل اهللا بــعلــى االخــذ بكثــري مــن  -أكثريتهــا 

                                                            

 .٥٩ص ٨اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
 ن الكرمي يف خلوة.كما إذا قام بتدريسها القرآ  )٢(
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(صـلى اهللا الحنرافها عن تعـاليم النـيب  ،فحينئٍذ لو اجتمعت واحتدت )١("اْألَْرَض ِللَِّه َوِلَمْن َعَمَرَها"قاعدة : وخالف صريح كلماته مثل وسلم)
ـا تكـون وحـدًة غـري حسـنة وغـري مطلوبـةالقاعـدة ونظائرهـاعلى إلغاء هـذه  ولتأثرها بالغرب أو الشرق عليه وآله وسلم) إذ مل تكـن منبعثـة  ، فإ

  من الوصف العنواين السليم (اإلسالمية).
  هل كالم المفكر بما هو متعصب حجة؟

 -صـف العنـواين الو انطالقـاً مـن  –فـإن ذلـك يعـين وحدة اجلماعة املتدينـة : وكمثال على مدخلية الوصف العنواين وتأثريها منثل مبا إذا قيل
ـم : فإنـه يفهـم منـه، مجاعـة مـن املفكـرين اتفقـوا علـى أمـر: او اذا قيـل، عندئذ تكون هلـا القيمـةف جل تدينهاألكانت  إن هذه الوحدة  هـممبـا ا

 فـذلكنوانيـة الصـفة الع علـيهم حينئـذٍ فـال تنطبـق  متعصـبون هـممبـا  بـل كـان اتفـاقهم مبـا هـم مفكـرونأما إذا مل يكن ، اتفقوا على كذا مفكرون
ويكــون مثــل ذلــك التعبــري خاطئــاً وإغــراًء باجلهــل وكــان األصــح ان يقــال مجاعــة مــن املتعصــبني أو مجاعــة مــن خــارج عــن مفهــوم الكــالم ومــؤداه 

  .املفكرين مبا هم متعصبون ال مبا هم مفكرون
  من األخطاء الشائعة

ممــا هــو غــري حــىت عــد مــن األبعــاد مــن الطــراز الرفيــع يف بُ  مــن مثقــف أو عــامل مسعــوا رأيــاً اذا  مــن النــاس اً كثــري   نشــري اىل ان ومــن احملبّــذ هنــا ان
م حيتجون بكالمه ويستدلون به، متخصص فيه ذلك العامل الغريب؟، لكن هذا يعـد مـن أكـرب أو هذا املفكر اإلسالمي  إذ أوليس قد قاله :فإ

؟ ويف حقـل اختصاصـه هذا املفكر يتكلم مبا هو مفكرفهل ذا قيمة أوال  يف كون رأيهالوصف العنواين له املدخلية ذلك ان  ؛األخطاء املنهجية
قضــية معينــة خاصــة إذ كثــرياً مــا يكــون املفكــر يف  ؟متخصــص أو غــري مفكــرمبــا هــو متعصــب لدينــه أو لقومــه أو مبــا هــو غــري انــه يــديل برأيــه أو 

يصـدر منـه فانـه منـه  ان كلمـا صـدر فيتصـورون، وف واالسـتاذ اجلـامعيوالفيلس تغريهم عناوين مثل املفكر واملأساة ان الكثريين مقلداً ال أكثر،
ذا العنوان   وجهة الصدور ونوع االختصاص هلا كل املدخلية.احلثيثية أن  مع، !مبا هو متعنون 

صـادرة ا مع ا، فان سببها الدين نفسهسيئة  من أحد رجال الدين تانه إذا صدر  رو الناس يتصبعض  فإن  كذلك  االمر يف رجل الدينو 
ــا صــدرت بــل ، ومتــدين مبــا هــو متقــي الو مبــا هــو عــامل ديــن ال منــه  العشــرية فــإن طبــاع  هــذه العشــرية أو تلــكهــات أخــرى ككونــه مــن جلمنــه ا

م   للجهــة وكــذلك قــد تكــون الفكــرة أو املوقــف قــد صــدر منــه مبــا هــو منــتمٍ  القليلــون،إال  منهــايف أبنائهــا وقــد ال يفلــت  مــؤثرة وتقاليــدهاوعــادا
  الفالنية أو مبا هو بشر مّر حبالة ضعف إنساين أو إغواء شيطاين.

  .حيثية عنوانيةأية انه صادر من  وال يعلم، وتقريرهم غري حجة، ليست حبجةسرية غري املعصومني واحلاصل ان 
قـال  ، مـثًال إذا رأو مثـل انشـتاين، ةاذ كم من األخطاء يف اجملتمعات قد جنمت من خلط االوصاف العنواني، وهذا االمر مبكان فائق من األمهية

م يعتربون  ، كالماً عن اهللا   .ختصصهإطار أمور خارجة عن  يفبالتكلم  شأن له، وال غريهاكالمه حجة مع أن ختصصه يف أمر آخر كالفيزياء أو فا
  تدخل هوكينج في غير حقل اختصاصه هو منشأ زلّته

بـل  وقـد استشـهد الـبعض بكالمـه وفرضـيته، عـاملالضـجة يف  بـذلك أثـارو ، )٢(قبـل فـرتة هوكينج أنكر وجـود اهللالعامل املعروف ستيفن مثًال 
ا صـادرة مـن أشـهر عـامل فيزيـاء يف العصـر احلـديث ال ، مـع ان مثلـه وهـو عـامل يف الفيزيـاء وختصصـه يف الطبيعيـات، طّبل هلا وزّمر امللحدون ال

ولو تكلم فانه يكون كأي رجل عادي تكلم عن  ،امليتافيزيقية واملاورائيات ه كاملباحثغري حقل اختصاصأن يتكلم يف عقلياً وعقالئياً حيق له 
حـىت يف غـري حقـل  أن تعنونه بعنوان مفكر أو عبقـري أو عـامل أغـوى الكثـري مـن النـاس فظنـوا أن كـل مـا يقولـهلكن املشكلة جنمت من  ،ذلك

غــري مــرتبط بتاتــاً حبقــل يف حبــث يبــدي حكمــه متــدخًال  فوجدتــها يقــول راجعــت نظريتــه حــىت أرى مــاذ وقــد ،نــابع عــن علــم ومعرفــة اختصاصــه
 مـــن غـــري أن يســـتدل، أنـــواع االســـتدالالت الفلســـفية أردأباســـتدالل فلســـفي مـــن  -بزعمـــه  -اهللا  وجـــود ختصصـــه فإنـــه قـــد اســـتدل علـــى عـــدم
                                                            

  .٢٧٩ص ٥اإلسالمية) ج –الكايف: (ط  )١(
 وقيل انه عاد لالذعان بوجوده تعاىل أخرياً. )٢(
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ى إمكــان ان يوجــد املعلــول مــن غــري علــة وان تكــون إذ ان لــّب إنكــاره لوجــود اهللا تعــاىل يعــود إىل انــه ادعــ مــرتبط بتخصصــهاســتدالل فيزيــائي ب
لكـن ظـن  بداية احلوادث املمكنـة مـن غـري سـبب! وهـذا هـو جـوهر إشـكاله ومـا بقـي ألفـاظ ومصـطلحات متهيديـة ال تـرتبط باالسـتدالل أبـداً،

  .علم الكالم أيضاً  ةيف الفلسف فهو نابغ يف الفيزياء نابغاً مادام أنه الناس بعض 
  طلوبةهي الممن صفة (اإلسالمية) منبعثة الالوحدة 

َقـِد ( تعـاىل: معنونة بإسـالميتها كمـا قـالإمنا هي الوحدة االسالمية وعوداً إىل بدء نقول: ان  َوَمـْن ُيْسـِلْم َوْجَهـُه ِإلَـى اللَّـِه َوُهـَو ُمْحِسـٌن فـَ
يكــون خاضــعاً هللا  والتســليم هللا هــو أن )٢()َوَعنَــْت اْلُوُجــوُه ِلْلَحــيِّ اْلَقيُّــومِ (ل: وقــا )١()اْسَتْمَســَك بِــاْلُعْرَوِة الْــُوثـَْقى َوِإلَــى اللَّــِه َعاِقبَــُة األُُمــورِ 

  .فيكون يف (وحدته) ويف (جهة وحدته) صادراً عن إسالميته وعن مقتضى األحكام الشرعية وال غري سبحانه وتعاىل مائة يف املائة
ومـن ، ومـن قيمـة الرايـة، تـنجم مـن قيمـة املتعلـق ومـة باملضـاف إليـه فقيمتهـافهـي متقمن املفـاهيم اإلضـافية هي الوحدة  نا :وبعبارة أخرى

وبــالعكس ينشــأ فســاد أو الطريقــة الــيت تشــكل اإلطــار العــام الــذي يعيشــون فيــه  قيمــة احملــيط الــذي تســبح فيــه ويســبح فيــه الوحــدويون والشــريعة
  .خلفها أو اإلطار الذي جيمعهم وحيتضنهم وضالل الوحدويني من فساد أو ضالل متعلق الوحدة أو الراية اليت ميشون

  بين الوحدة والطائفية
ــام ، أبــداً ال يصــح التــذرع بالوحــدة لســحق احلقــوق ومــن ذلــك كلــه نستكشــف حقيقــة يف غايــة األمهيــة وهــي انــه:  أو التــذرع بســالح اال

ــا نقــيض للوحــدة اإلســالمية متامــاً الطائفيــة ب غــري اســتخداماً مضــلّال قــد تســتخدم و  ،اً صــحيح اً ســتخداماتســتخدم  وذلــك ألن الطائفيــة قــد ؛وا
فكثــرياً مــا  حبقوقــه املشــروعةشــخص إذا طالــب فــ اســتخدامات غــري صــحيحةهــي املصــطلح ان كثــرياً مــن اســتخدامات هــذا واملشــاهد ، صــحيح

ا ليست طائفية، يرمى بالطائفية   .يطالب باحلق واحلق أحق أن يتبع ألنه ، مع أ
  طالب بإلحاح البة بمساجد للشيعة ونائبٍ بين نواب تخاذلوا عن المط

عقـود مـن الـزمن ولكـنهم يوجد بعض النواب الشيعة يف اجمللس منذ  فلقد كان :يف إحدى بالد اخلليجحدث  اً معاصر  اً منوذجهنا نضرب و 
مســاجد أهــل بينمــا ، مســجداً  ٢٥ لعلهــا كانــت حبــدودالشــيعة مســاجد مــع أن مبســاجد للشــيعة يف ذلــك البلــد  متصــدين للمطالبــةمل يكونــوا 

بنــاء املســجد قطعــة العامــة يف ذلــك البلــد كانــت متــنح لكــل مــن يريــد مــن أهــل ألن الدولــة  وذلــك ، مســجد ١٢٠٠حــوايل لعلهــا كانــت العامــة 
بينمـا  ،املسـاعداتأنـواع أخـرى مـن  وتـوفري، بنـاء فوريـة، مـع إجـازة مـرت أو أكثـر أو أقـل ٤٠٠٠أو  مرت ٣٠٠٠مبساحة أرض يف أفضل مكان 

، دع عنــك ان لبنــاء املســجد ــاتــربع ملكــاً شخصــياً للشــيعي و األرض  تحــىت لــو كانــ ببنــاء املســاجد أبــداً  تســمح هلــم الدولــةتكــن مل يعة الشــ
ملــن يريــد بنــاء االجــازة  عــدد مــن املســؤولني ملــنحوقــد تــابع عــدد مــن أصــدقائنا مــع  ،الدولــة مل تكــن متــنحهم أراضــي لبنــاء املســاجد يف منــاطقهم

  ان مطالبتهم قوبلت بالرفض.اال املساجد 
ــذا احلــق البــديهي املســّلم وبيــت القصــيد هــو: أن بعــض ، !!خوفــاً مــن أن  يتهمــوا بالطائفيــة، النــواب الشــيعة مل يكونــوا يطــالبون احلكومــة 

فاننـا ال ا شـاء مـن املسـاجد الطـرف اآلخـر مـ املسـلمة املشـرعة الشـرعية طائفيـة؟ فليـنبِ أفهل تعترب املطالبة بـاحلقوق ، املشكلةههنا هنا الداء و فه
الشــيعة كــان مقتنعــاً الغريــب ان بعــض  إال أن، نــع الشــيعة مــن بنــاء املســاجدمل -شــرعياً أو عقالئيــاً  –أبــداً وجــه  يوجــد لكــن ال، منــانع وال مننــع

ذا احلق البديهي، وكان إذا مـا طرحـت عليـه فكـرة ان يسـعى الستحصـال املوافقـة : كـان يـردد  ،لبنـاء املسـجد بالسكوت املطلق وعدم املطالبة 
أول مشــروع  يتحلــى بالشــجاعة واحلقانيــة واملوضــوعية فكــانللشــيعة كــان النــاس نائبــاً جديــداً انتخــب إىل أن  حينئــٍذ؟! نــتهم بالطائفيــةســوف 

وبعـض  هـل العامـةأبعـض النـواب مـن  ثـائرةكمـا متـنح للسـنة، وهنـا ثـارت املسـاجد  بنـاء للشـيعة لجـازة اإل هو ضرورة مـنحطرحه يف جملس األمة 

                                                            

  .٢٢لقمان:  )١(
  .١١١طه:  )٢(
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فقـــد  اً منطقـــه واضـــح ان هـــذا النائـــب كـــان قويـــاً يف ذات اهللا وكـــانإال  !أن مشـــروعك هـــذا طـــائفيرافعـــني عقـــريتكم بشـــعار: ، النـــواب الشـــيعة
م:  أخــذمت فــإذا ، حبصــيتوانــين ال اطالــب إال  ؟حصــيتان ارث نعــين مــن ميلمــاذا ف، أخــي حصــتهوقــد ورث تــويف والــدنا   فقــال حنــن اخــوان أجــا

كــذلك و ، حســب النســبة الســكانيةو لكــم حصــتكم ينبغــي ان تكــون  ؟بالطائفيــة فرتمــونينحبصــيت لــو طالبــت وأمــا  بالطائفيــة، حصــتكم مل ترمــوا
اً، كــال بــل مســجد ٤٠٠ بنــاء فلتعطنــا إجــازة، مســجد ١٢٠٠فــإذا أعطــت لكــم الدولــة لنــا حصــتنا حســب نســبتنا الســكانية ينبغــي ان تكــون 

  .الشعبنسبة الشيعة هي ثلث وذلك الن  )١(مسجداً  ٦٠٠
، مساجد عديدة لبناءإجازات  يف البدء من استحصالمتكن على األمر حىت  واستقام، ولقد واصل ذلك النائب الشهم جهوده وضغوطه

ولئـك نـاء حـىت ألبـل طالـب برخصـة البضـيقاً أو حزبيـاً  معينـاً  أو مرجعيـاً  خاصـاً  مل يتحـرك حتركـاً تياريـاً  والتيارات حيـث انـه وملختلف التوجهات
موه بالطائفية ألنه طالب مبساجد للشيعة!  له املعارضني   والذين ا

والغريـــب اللطيـــف ان تلـــك  ،وطلبـــت مـــن النائــب تقـــدمي طلبـــات ألربـــع مســاجد كوجبـــة أوىلبعـــد الضــغوط املتواصـــلة ولقــد وافقـــت الدولـــة 
متـه بالطائفيـة ألنـه طالـب مت طلبـات لبنـاء مسـاجد هلـا عـرب نفـس هـذا ااجلهات الشيعية املخالفـة قـدّ   !!ببنـاء مسـاجد للشـيعةلنائـب الـذي ا

مـع  ،كـان بعضـها متناقضـاً بـل  ، ألربـع تيـارات مرجعيـة خمتلفـةأربـع مسـاجد  الستحصـال رخـص لبنـاء م يف الوجبة األوىلقدّ وعلى أية حال فانه 
أو هـذه ، ذاك التيـارقضـية وليسـت ، لكـن القضـية قضـية عامـة، االجتـاه واملسـلك ةواضـحالالتيارات املعروفـة  أي النائب هذا ينتمي الحدىانه 

  .املرجعية أو تلك املرجعية
والـيت  اونظائرمهـ قضية املناهج التعليمية واألحوال الشخصـيةطالب أيضاً حبقوق الشيعة يف  :أمهية كبرية ومن جهة أخرى ذات ،هذا من جهة

  .وهللا احلمد وقد حقق العديد من االجنازات يف تلك احلقول أيضاً  ،يف ذلكاملشروعة أن يطالبوا حبقوقهم من البد للشيعة كلهم يف كل البلدان 
مـن يعـارض املطالبـة ان بـل ، عصى املسلمنيليست شقاً لموطن الشاهد ان املطالبة باحلقوق الواجبة الصحيحة الثابتة يف خمتلف أبعادها و 

  .وحلمة الوطناجملتمع ميزق نسيج  ذلك الذي قةهو يف احلقي للناس أقليًة كانوا أم أكثرية باحلقوق الثابتة
 احلقـوق الوحـدة دعـاوي وال يصح أن تلغى، هي اليت ينبغي ان تكون سيدة املوقف بالطرق املشروعة والصحيحة املطالبة باحلقوبكلمة: فان 

  قوق اآلخرين.ح إللغاء سبباً احلقوق ال إلحقاق جيب ان تكون طريقاً الوحدة و ، فان الوحدة قيمتها غريية اكتسابية، اإلنسانية واإلسالمية
  معنى قول الزهراء (عليها السالم): (وطاعتنا نظاماً للملة)؟

 تعـينو  امللـة تعـين الشـريعةو  )للملـة اً طاعتنـا نظامـ(: تقولإذ السيدة الزهراء (عليها السالم) قليًال عند املقياس الرئيس الذي ذكرته  ولنتوقف
والقـــوام  -٢الشـــيء، ومل أطـــراف  مجـــع الشـــملالتـــأليف و  -١ :معنيـــانوالنظـــام لـــه  ،والنظـــام لألمـــة) لشـــريعةلهـــي نظـــام طاعتنـــا ( ان أي، االمـــة

فطريـق ذلـك هـو طاعـة أهـل البيـت ، حقـاً  علـى احلـق وواحـدةً  األمـة اإلسـالمية علـى مـر التـاريخ متحـدةً أن تكـون بالفعـل  أريـد إذافـواالستقامة 
ا عليـه،   األمـة علـى احلـق للـّم مشـل اً يعـين سـبب، للملـة مـاً نظا طـاعتهمتعاىل  جعل اهللا إذ قد(صلوات اهللا وسالمه عليه)  وتوحـدها بكافـة مشـار

َوأَلَّــْو اْســتَـَقاُموا َعَلــى ( قــال تعــاىل: علــى احلــقاألمــة تســتقيم  فــبهم (علــيهم الســالم) ســبب اســتقامة األمــةكمــا ان طــاعتهم (علــيهم الســالم) 
َناُهْم َماءً  م قوام األمة وقيامها  )٢()َغَدقاً  الطَّرِيَقِة َألْسَقيـْ وقـد يكـون   عنيـنياملاحـدى : يعـين (عليهـا السـالم) فالنظـام يف كالمهـا، على الطريقو

  .بل ال بشرط بشرط شيءمتام املراد  منهاأكثر من معىن ال على ان يكون كل يف  استعمال اللفظ من إمكان املختارعلى  كالمها مراداً 
هـذا اخلـيط و ، فهذا اخليط هو الذي جيمع اخلرز املتناثرةحبات املسبحة لوال هذا اخليط النتثرت ًال فسوف جند انه وإذا الحظنا (املسبحة) مث

م فان نتيجة ذلك هو ما شاهدناه من تشّعب األمة وتفرقهاعوه وانقلبوا على ع كما قطّ وقطّ إذا انفرط عقده    أكثر. أوفرقة  ٧٣ على اعقا
                                                            

واألربعمائــة هــي ثلــث  ٤٠٠ولــيس  ٦٠٠) هــو ١٨٠٠مســجداً فثلــث اجملمــوع وهــو ( ١٢٠٠مســجد وحيــث كــان ألهــل العامــة  ١٨٠٠مســجد هــي ثلــث  ٦٠٠ألن  )١(
  فقط والشيعة ثلث اجملموع وليس ثلث العامة فالحظ. ١٢٠٠لـا

 .١٦اجلن:  )٢(
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  ناً للفرقة) و(طاعتنا نظاماً للملة)؟وجه الجمع بين (إمامتنا أما
والنكــات مــن الفائــدة  املــا فيهــ) للســيد الوالــد (قــدس ســره)  "ســالماالعليهــا "مــن فقــه الزهــراء خمتــارة مــن كتــاب (يف اخلامتــة كلمــات  نقــرأ

، وجعلها هي بسيط، واإلمامة غري الطاعة، إذ جعل اإلمامة أماناً، إمنا هو باجلعل املركب(يقول يف اجمللد الثاين من فقه الزهراء  اجلديدة النافعة
فإذا مل يعتقد إنسان بإمامتهم (عليهم السالم) أختذ لنفسه إماماً آخـر، وهـذا  )١(فاإلمامة مقدمة على الطاعة رتبًة كتقدم السبب على املسبب

  .)٢(لسالم) )يوجب الفرقة كما ال خيفى، وقد حصل بالفعل بعد أن اختذ الكثري من الناس أئمة غريهم (عليهم ا
يف و  )للفرقــة اً إمامتنــا أمانــ(و )للملــة(طاعتنــا نظامــاً األخــرى  تكمــل بصــفتني هــامتني إحــدامهاجــاءت (عليهــا الســالم) الســيدة الزهــراء مث ان 

  الصفتني معاً؟ ذكرها هاتني ما هو الوجه يف ف )إمامتنا أمناً من الفرقة(ضم الفاء ويف ابتنائه على هذا صريح (أمناً من الفرقة) و نسخة أخرى 
كمـا لـو    قـد يطيـع اإلنسـان شخصـاً وال يعتـربه إمامـاً  -فــ أالطاعـة رتبـة الحقـة و اإلمامة رتبة سـابقة  (قدس سره): انلكالمه نقول توضيحاً 

بــان يتقلــد هــذا  اً أو جــدير  وال حريــاً ال يعتــربه قائــداً إمامــاً منصــوباً مــن قبــل اهللا ســبحانه وتعــاىل  هاحلــاكم اجلــائر ولكنــ إىل إطاعــةمضــطراً  كــان
إمامـاً وال  يعتـربون شخصـاً العمـوم واخلصـوص مـن وجـه فقـد  هـيالوالـد السـيد النسـبة حسـب تعبـري ، و يـراه إمامـاً وال يطيعـه وقد -، باملنصب
ان عـاىل منصـوباً و ان يكـون إمامـاً مـن قبـل اهللا سـبحانه وت بالنسبة هلم (علـيهم السـالم) كالمها مطلوبفوقد يطيعونه وال يعتربوه إماماً يطيعونه 
شـخص إذا أطاع  فانهان االطاعة ليست مبفردها الضمان من الفرقة  بأوامرهم، وهنا يقول السيد الوالد:ونعمل م مطاعاً أيضاً فنعتقد يكون 

الطاعة و ألن الفرقة ليست عملية فقط ؟ كال وذلك هل يضمن من الفرقة ويضمن عدم حدوث االختالففكامًال (عليهم السالم)  املعصومني 
  .باالعتقاد باإلمامة واالختالفات الفكرية والعقدية كلها ترتبط ةالنفسي اتلكن االختالف ،تضمن عدم االختالف العملي

ــذا املفــروض  حينئــذٍ  إكراهــاً أو غــري ذلــك لكــن األنفــس ال تقبــلأو اضــطراراً أو نطيــع قســراً جــرباً قــد يف مرحلــة االطاعــة  بعبــارة أخــرى:
فــان وإمامــة األئمــة مــن بعــده  (صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم)بإمامــة رســول اهللا املصــطفى حممــد  إذا اعتقــداإلنســان  قابــل فــانويف امل ،اإلكراهــي

  .على احلقاألفكار تتوحد و على احلق  حينئذٍ  النفوس تتفق
ة واالطاعــة قــد تكــون مــن ونفســية وعمليــ ةاإلطاعــة ليســت مبفردهــا هــي الضــمان مــن الفرقــة إذ الفرقــة عقائديــقــال (قــدس ســره): (مث ان 

م عليهم السالم أمان من الُفرقة إذ الباطل دائماً يضرب بعض النـاس بـبعض ليسـود قـال سـبحانه:  ِإنَّ (االخرية فقط اما من يتخذهم أئمة فا
ُهمْ  م طل فرق تسد امـا هـم صـلوات اهللا وسـالويف املثل البا )٣()ِفْرَعْوَن َعال ِفي اَألْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعاً َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ مه علـيهم فـا

  :(عليه السالم)حقه ويتيحون الفرص للجميع على حسب قول علي  يعطون كل ذي حق
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُم آدم واألم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّواء  أكفــــــــــــــــــــــاءالّنــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــة التمثــــــــــــــــــــــال 

 مــن نييكــون النــاس مــأمون(اإلميــان والتعــاون وحينئــذ و وكــذلك يؤلفــون بــني القلــوب وجيمعــون الكلمــة علــى التقــوى ويزرعــون روح اإلخــوة 
م يامنون  االختالف والتفرقة   .والكالم طويل ومفصل ميكن ان تراجعوه )ةعقائديالباالعتقاد بإمامتهم من التفرقة عملياً كما ا

  سبب اختالف السياق في آية وحدة األمة؟
ــًة َواِحــَدةً (يقــول اهللا ســبحانه وتعــاىل:  واجــب  بينهــاات نفســية واجبــهــذه املفــردة يف هــذه اآليــة الشــريفة جــاءت بــني  )َوِإنَّ َهــِذِه أُمَّــُتُكْم أُمَّ

العمـل الصـاحل لـه فـان  )َواْعَملُـوا َصـاِلًحا( وامـا النفسـي فقـد قـال تعـاىل: )يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمـَن الطَّيِّبَـاتِ ( اما الواجب الغريي فهو: :غريي
  وبعــض مراتبهــا مســتحبة والتقــوى واجــب نفســي )َوأَنَــا رَبُُّكــْم َفــاتـَُّقونِ (مث جــاء بعــدها واجــب نفســي وبــني مســتحب نفســي  فانــه بــنيالنفســية 

                                                            

 فإن اإلمامة علة وجوب الطاعة، وال ختفى الدقة يف تعبريه بـ(كتقدم). )١(
  .٣٨٣ص ٢الفقه: من فقه الزهراء (عليها السالم) ج )٢(
 .٤القصص:  )٣(
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   كذلك.
وبعضها سنشري إليه إن وفقنا اهللا أيضاً وهناك التفات (هناك أمر وهنا خرب فاختلف مث ان من اجلدير مالحظته هو ان سياق اآلية الكرمية 

األمـر مـن اجلملـة األمريـة  فقد عـاد )َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدةً ( مث قال:أمر وهو  )يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا(: فقد قال تعاىل) يف األسابيع املقبلة
   .إن شاء اهللاوذلك ما سيأيت الحقاً  )فَاتـَُّقونِ (إىل اإلنشائية بعد ذلك مرة أخرى واإلنشائية إىل اجلملة اخلربية مث عاد 

(صـلى حقـاً وصـدقاً حيـث قـال رسـول اهللا تعـاىل إلسـالمية كمـا أراد اهللا ممـن يعمـل علـى وحـدة األمـة اان جيعلنـا نسأل اهللا سبحانه وتعـاىل 
َرِتي َأْهَل بـَْيِتي َلْن َتِضـلُّوا َمـا َتَمسَّـْكُتمْ " اهللا عليه وآله وسلم) ِبِهَمـا َوِإنـَُّهَمـا لَـْن يـَْفَترِقَـا َحتَّـى يَـِرَدا   ِإنِّي ُمَخلٌِّف ِفيُكُم الثـََّقَلْيِن ِكَتاَب اللَِّه َوِعتـْ

   )١(" َليَّ اْلَحْوضعَ 
  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

  .٤٥٩-٤٥٨ص: (صلى اهللا عليه وآله وسلم)حتف العقول عن آل الرسول  )١(


