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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 

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

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا(   ) َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ
)٤(  

  مقام التسليم واالنقياد لوالة األمر
  (عليه السالم)بطال حول أمير المؤمنين أَ و 

  (قيس بن سعد بن عبادة)
ــَراِت َوِإَقاَمــِة الصَّــالِة ( كــرمي:يقــول اهللا ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه ال َنــا ِإلَــْيِهْم ِفْعــَل اْلَخيـْ ــًة يـَْهــُدوَن بَِأْمرِنَــا َوَأْوَحيـْ َوَجَعْلَنــاُهْم أَِئمَّ

  )١()َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 
  )٢()يَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَّذِ ( وقال جل امسه:

شــهر شــعبان ويف  لعظــيميف هــذا الشــهر ا املباركــة وســائر املواليــد (عليــه الســالم) مــري املــؤمننيأل امليمــون املبــارك ولــداملمبناســبة 
نكمـل احلـديث عـن البحـوث واملطالـب مث ومـن ، بـاركتنيهـاتني اآليتـني املعنـد  يف هذا األسبوع واألسـابيع القادمـةاملعظم، نتوقف 

  إذن اهللا تعاىل.بعدئٍذ باملتعلقة بآية الوحدة 
  إىل عدة بصائر وحقائق: يوصلنا التدبر يف اآليتني املباركتنيان 

  يتين الكريمتين العموم في اآل البصيرة األولى:
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَاوَ ( وكذا قوله تعاىل: )ِإنََّما َولِيُُّكمْ ( :قوله تعاىل إن   واطالقات ثالثة: على عمومحيتوي  )َجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
واملـوىل علـيهم، فـال اسـتثناء  عليـه وهـو بلحـاظ اخلطـاب واملخاطـب فهو واضح ال غبار )َولِيُُّكمْ (فأما العموم يف قوله تعاىل أ: 

 ،التكوينيــة والتشــريعيةأي الواليــة ن قبــل اهللا تعــاىل بشــقيها، وال ختصــيص يف توجيــه اخلطــاب، بــل الواليــة اجملعولــة مــيف املخاطــب 
، يف اجملتمـع شرحية خاصـةبأو  املؤمننيأو املسلمني وليست خاصة بعامة سارية على مجيع البشر واخلالئق واالنس واجلن وامللك، 

انشـــاء  ســـلطة ة للهيمنـــة التكوينيـــة:إضـــاف والـــيت تعـــين مبعنييهـــا التكـــوين والتشـــريعي، بـــل ان هـــذه الواليـــة ســـارية حـــىت علـــى الكفـــار
  .والويل (عليه السالم) لمصاحل الواقعية اليت منح اهللا معرفتها لإلماماً لاالحكام املولوية طبق

 ختصـيصموّجه اىل املسلمني بلحاظ ضمري (ُكم) وقد تكون هـذه قرينـة علـى  اآليةإن اخلطاب املوجود يف : قائًال يقول ولعل
  ؟اآليةوم مستفاد من فال عم، موالية الويل 

حيـث ال يتحقـق مـن دون اشـارة اىل  ،) بضمري (ُكم) إمنا هـو جلهـة ان اخلطـاب حيتـاج اىل خماطـباالتيان( ألناال انه مردود 
  .خماطب معني

                                                            

 .٧٣األنبياء:  )١(
 .٥٥املائدة:  )٢(
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ة لوضـوح ان واليـة اهللا تعـاىل ثابتـ املكلفـني مـن (ُكـم) مجيـع فانه يرادقام وهو مقام جعل الوالية املوان شئت فقل: انه بلحاظ 
راجعـاً إىل  حتقيقاً للخطـاب ذكـر ضـمري املخاطـبو ، على مجيع املكلفني فكذا والية رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة...

  من يتميز بالتقّبل وإن عم غريه حكماً وواقعاً.
ــةً (عموميــة آيــة  أمــا هنــاك قرينــة علمــاء إن مل تكــن دال علــى العمــوم عنــد ال فانــهفمســتفادة مــن حــذف املتعلــق  )َوَجَعْلنَــاُهْم أَِئمَّ

على اهـل العـراق او مصـر او  )َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّةً (فلم تقل:  ،تتطرق اىل ذكر املوىل عليهم اآليةوذلك من حيث ان ، على اخلالف
يـة اجملعولـة االهلالواليـة فتكـون  معينـة بشـرية او اسـالميةمن دون ختصيص مبجموعـة وأطلقته بل سرحت اللفظ ، مثالً  البالد الغربية
  .لجميع بال استثناءعامة شاملة ل

  البصيرة الثانية: اإلطالقات الثالث في اآليتين الكريمتين
  : فهي اآليتنياالطالقات الثالثة املوجودة يف  ماأ

  االطالق الزماني:  -١
يــة رؤســاء اجلمهوريــة كمــا هــو احلــال يف وال،  بــزمن معــني دون زمــنليســت حمــدودة  اآليــةواليــة مــن جعلــت لــه الواليــة يف فــان 

ن واليــة ا ومقيــدة، إاللــو جعلــت واليــة املتــويل علــى الوقــف حمــدودة األمــر فيمــا وكــذا  ،احملــدودة بــزمن معــني (كــأربع ســنوات مــثًال)
يـع جلم ويلٌ  (عليـه السـالم) علـي امـري املـؤمننيف، ومهيمنـة عليهـا، الزمانية للحدودوالية اهلية عابرة  (عليهم السالم) االئمة االطهار

، والــدليل علــى ذلــك هــو اآليــة بنفســها إذ ســواء يف حياتــه الطــاهرة أم بعــد مماتــه، علــى امتــداد التــاريخ ،امجعــني اخلالئــق والكائنــات
ل جـ واليـة اهللافـان  )١()اِكُعـونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّـالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم رَ (يقول تعـاىل 

خمصوصـة بـزمن  واليتـه تعـاىل علـى خلقـهيعقـل ان يقـال: فهـل عامـة تامـة شـاملة ، (علـيهم السـالم) والـيت هـي املنبـع لـواليتهم عـال
اهللا عليـه (صـلى  هإذ جعل تعاىل الوالية لرسـول زمان دهاحيفالوالية املمنوحة هلم من قبله تعاىل واجملعولة كذلك ال ، دون زمن؟ كال

  .ولألئمة (عليهم السالم) بعد واليته مباشرة وبدون تقييد وآله)
  االطالق المكاني: -٢
مـــاكن تقتصـــر واليـــتهم علـــى امـــاكن خاصـــة كأ إذ ال، هنـــاك اطـــالق مكـــاين هلـــا، واليـــة االهليـــة اجملعولـــةللإلطالق الزمـــاين وكـــا
عـــامل الـــدنيا ظـــاهر علـــى  علـــى جمـــرة درب التبانـــة مـــثًال بـــل والوال علـــى الكـــرة األرضـــية وال علـــى املنظومـــة الشمســـية أو  تواجـــدهم
  .رىوما ال يُ  يرىوما  ما ظهر منها وما بطن :بل هي والية نافذة يف مجيع االماكن، فحسب

  :  حوالياالطالق األ -٣
الت اواحلـــ املتنوعـــة بالنســـبة اىل االحـــوال مـــن حيـــث الشـــمول والعمـــوم وامـــامتهم (علـــيهم الســـالم) االمـــر يف واليـــتهم كلوكـــذ
او القـدرة الظاهريـة ، فهي غري منوطة حبالـة معينـة مـن القعـود او القيـام )٢("اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن ِإَماَماِن َقاَما َأْو قـََعَدا" فان املختلفة

  .الغيبةو  أو احلضورأو حالة احلرب أو السلم ، او العجز الظاهري

                                                            

  .٥٥املائدة:  )١(
 .٩٣ص ٤عوايل اللئايل العزيزية: ج )٢(
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أو التطـور احلضـاري  مـن العلـم أو القـدرةالنـاس همـا بلـغ مف، املـوىل علـيهم حبـاالتغري منوطة  الواليةوكذا ، يلهذا بلحاظ الو 
  ، كوالية اهللا تعاىل عليهم.متزلزلهثابتة غري ، على الناس أمجعني (عليهم السالم)تبقى واليتهم فانه قدم توال

ور والتقـدم العلمـي واحلضـاري التطـ ـم مـنمهما بلغ االمـر ، هلم واحلاصل: ان البشر وغريهم من خالئق اهللا، مجيعاً مأمومون
  والنظامي والعسكري.

ـا، كالفقهـاء واالب واجلـد،  ويف حـاالت معينـة خاصـة ألصـنافالخرى اليت جعلهـا اهللا اهذا خالفا للواليات و  واليـة اخـذ  فإ
م مثالً   –وأزمنة حمددة معينة حاالت فيها  باالعتبار   .كزمن حيا

  التامةقة تستلزم العصمة الوالية واالمامة المطل البصيرة الثالثة:
ــاالعامــة املطلقــة  والواليــةهــذه االمامــة  إن ــا  الثالثــة بإطالقا العصــمة هلــم يف مرتبــة  ثبــوتتســتلزم ، بشــيءغــري مقيــدة حيــث ا
علــى امتــداد أئمــة وأوليــاء لكافــة اخلالئــق و  إذ ال يعقــل أن جيعــل اهللا تبــارك وتعــاىل أشخاصــا، حــاظ دليــل احلكمــةلوذلــك ب، ســابقة

م و ، أو السـهو أو الغلـط أو اخلطـأ مع احتمال ان تصدر منهم املعصية، اريخ ومن دون أي قيد زماين ومكاين واحوايلالت مـع كـو
م ممن    .القوى الشهوية والغضبية ولو يف بعض احلاالت أو األزمنةتتحكم 

ا كاشفة عـن وجـود صـفة العصـمة  الثالث فاإلطالقات ـا هلـمحبد ذا يف ن االطـالق الزمـاين بوحـده كافيـا وإن كـا، فـيهم وثبو
  .  بديهي واضح، على العصمة هلم األحوايل اإلطالقداللة اال ان االمر يف  ،أدق الكشف عن ذلك ببيان

م (عليهم السالم)فهم    .واولياء على مجيع الكائنات والة يف كل حاال
   :واحد منها هو املتعني يبقىف، إن احملتمالت هنا ثالثة ال سبيل اىل اثنني منها: وبتعبري آخر نقول

 ايلاألحـو  اإلطـالقوهـذا كمـا عرفـت خـالف ، ال واليـة هلـم يف حـاالت معينـة كالغضـب أو العصـيان انهان يصار اىل  :االول
  تحكم سامل

نـه أل ،يـهىل ان هلم الوالية حىت يف مثل تلك احلاالت من اخلطأ والنسيان والغضب، وهذا أيضا ال ميكـن تبنّ أن يصار ا: نياالث
يـأمر باتبـاع ان أو يف خطـأه؟  باتبـاع مـن اخطـأ يف احلـق يف حالـة الغضـبخالف حكمة اهللا تعـاىل فهـل يعقـل أن يـأمر اهللا تعـاىل 

  .  وهي ما يتوقف صحة أو صدق الكالم عليه يف معصيته؟ وهذا منفي بداللة االقتضاء من يعصيه
وباعتبـار انتفائهـا  وليـاءأيف حـق مـن جعلهـم اهللا تعـاىل ائمـة و  يـةمنتفالبشرية  والنواقص أن يقال ان مثل هذه احلاالت الثالث:

  . وهذا هو االحتمال املتعني ،فهي سالبة بانتفاء املوضوع يف حقهم منحهم اهللا هذه املرتبة العظيمة
  .  االمامة من الصفات الحقيقية ذات االضافة :الرابعةالبصيرة 

، لطــرف والواليــةاالمامــة  جعــلال يتحقــق فانــه  االضــافة املتقومــة بــالطرفنيمــن الصــفات احلقيقــة ذات  هــي االمامــة والواليــة ان
  للطرف اآلخر. )١(أن جتعل املأموميةمن دون 

  .إذ ال يعقل التفكيك بني االمرين، مأموماإماما يعين جعلي  جعلهان  والحاصل:
حاالتنـــا ويف شـــىت  خمتلـــفيف  هلـــم بصـــورة مطلقـــة ويف مجيـــع احلـــاالت، يعـــين جعلنـــا مـــأمومني أئمـــةً مـــن هنـــا يتضـــح ان جعلهـــم 

                                                            

  .عليهّيةواملوىل  )١(
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  االزمنة واالمكنة واالوضاع.
  . بقول مطلق أيضاً يعين اننا موىل عليهم  بقول مطلق جعلهم أولياء ووالةكما ان 

يف االمــــور  مثـــل (الفوقيــــة) و(املـــوازاة) يوضــــح املقصـــود جبــــالء التمثيـــل بــــبعض املفـــاهيم ذات االضــــافة املتقومـــة بــــالطرفنيوممـــا 
  .  يف االمور االعتبارية )املالكية(االنتزاعية و
 يـتالزميتحقق املفهوم االخر وهو ان ارضه حتت، وكما ، حتقق هذا املفهوم بإزاءفال شك ان ، ذا السقف فوق: ان هفلو قيل

 أمتــار )٥مبســاحة ( فوقــاً كــان الســقف   فــإذا ،كــذلك يتطــابق املفهومــان يف حــدودمها وســعتهما وضــيقهما  ،هــذان املفهومــان وجــوداً 
  .، ال أزيد وال انقصحتتاً بذلك املقدار األرضتكون ال بد ان ف

فلـو نقـص اخلـط ، فمعنـاه أن ذلـك اخلـط مـواٍز لـه أيضـاً ، يف اخلطني املتـوازيني، فـإذا كـان هـذا اخلـط موازيـاً لـذاكاحلال وكذلك 
  ٌف.هذا خل، فال يكونان خطني متوازيني ألختل مفهوم املوازاة اآلخر مبقدار مليمرت أو نانومرت

فـإذا  ،مملوكـاً لـه ذلك الشـيء فال جرم كان، ما يءحتققت مالكية الشخص لش : فكاملالكية فانه إذااالعتبارياتيف دائرة  واما
خــالف  فانــه، ألنــه إن زيــد أو نقــص شــيء يــنقص منهــاكلهــا مملوكــة يل ال  -علــى هــذا  – ملكــت ألــف مــرت مــن األرض، فهــي

  أنه مالك أللف فقط.فرض 
    ة تستلزم المأمومية المطلقةالمطلق اإلمامة

م أئمة  جبعـل اهلـي هلـم يعـين أننـا مـأمومون ، كمـا هـو مفـاد اآليـة الكرميـة  ل االهلـيعـبقول مطلق وباجل (عليهم السالم)إذن كو
  مطلقاً شامًال. يستلزم جعل هذا مطلقاً شامالً  إذ جعل ذاك، يف خمتلف األماكن واألزمان واحلاالت بقول مطلق:

جعــل أو هــل هــو جعــل مركــب؟؟ جعــل بســيط أم  -يف مرتبــة املــوىل عليــه واملــأموم  -ؤال عــن أن هــذا اجلعــل نعــم يبقــى الســ
  .يف البصائر الالحقة اآلتية بإذن اهللا تعاىل نتطرق لهقد وهو حبث  -، أصيل أم جعل تبعي

  .إذن اهللا تعاىلآٍت بتفصيل هو فجعله جعله، على  أنه هو: وميكن أن يقال، وجود جعل آخرهذا إن ذهبنا اىل 
  التسليم المطلق لألولياء طريق المتثال هذا االمر االلهي

 وإمامــةً  مطلقــةً  علينــا واليــةً  (علــيهم الســالم)وأن لألئمــة الطــاهرين ، بشــكل مطلــق، بعــد أن عرفنــا أننــا مــأمومون ومــوىل علــيهم
املطلـــق واالمتثــال الشـــامل العــام جلميـــع أوامـــرهم  مقـــام التســليمعـــرب الوصــول إىل إال فـــال طريــق لنـــا إلحــراز رضـــا اهللا تعــاىل ، عامــةً 

  ونواهيهم وأقواهلم.
ـــم األئمـــة علينـــا ـــم أوليـــاء أمورنـــا إننـــا إذا آمنـــا وأذعنـــا أ فـــال حمـــيص وال خمـــرج وال مفـــر وال طريـــق إال أن نـــؤمن كمـــا قـــال ، وأ

ــنَـ (تعــاىل. ُمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر بـَيـْ ــوَن َحتَّــى ُيَحكِّ ــا َقَضــْيَت َوُيَســلُِّموا َفــال َورَبِّــَك ال يـُْؤِمُن ُهْم ثُــمَّ ال َيِجــُدوا ِفــي أَنُفِســِهْم َحَرجــاً ِممَّ
ــًة يـَْهــُدوَن بَِأْمرِنَــا...(املســتفاد مــن آيــة املباركــة تكمــل فهــذه اآليــة  )١()َتْســِليماً  يف  فيمــا يتعلــق بتكليفنــا كمــأمومني )َوَجَعْلَنــاُهْم أَِئمَّ

  ؟ ون هلمفكم حنن مسّلم، مقام االمتحان واالمتثال
 شكه وظنه يلغيبد أن  فال، (عليه السالم) اإلمام أو يقرره الف ما يفعله أو يقولهخبفحىت لو شّك االنسان أو ظن وعليه: 

                                                            

 .٦٥النساء:  )١(
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م (عليهم السالم) األئمة واألولياء شئنا أو أبينـا  ْليُــْؤِمْن وَ (وال يعري له باًال وذلك أل َمـْن َشـاَء َوُقْل اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمـْن َشـاَء فـَ
ْلَيْكُفرْ    .)١()فـَ

يف حتقيـق الـدائرة العليـا لإلميــان  -والقلـب أيضـاً فـال يكفــي  والــذهنوالنيـة  اجلـوانحإىل دائـرة ، بـل ال بـد أن يرتقـي التسـليم هلــم
أو أدىن  حرجــاً  بــل عليــه مــع ذلــك أن ال جيــد يف نفســه وذهنــه وعقلــه وقلبــه، ا يقولــه االمــامملــخارجــاً  اإلنســان أن ميتثــل -والتســليم
أن ، مـن الضـيق واحلـرج شـيءيف نفسـه  لكنـه يكـون ،االنسـان أمـر أبيـه أو أمـه، مـثالُ  قد ميتثـلذلك انه اإلمام، به حكم ضيق مما 

 اإلميــانفــال يتحقــق ، بــل هــو أوىل واألمــر يف شــأن اإلمــام كــذلك، وال األمثــل األحســنالوجــه هــو لــيس ، واألداءمثــل هــذا العمــل 
وبـدون أي شـائبة النفس  طيببل ال بد أن يكون ذلك عن ، واإلرشاداتلألوامر والنواهي  واألداء العمليااللتزام الكامل مبجرد 

  .احلرج النفسي من
ــُه ِفــي  " (عجــل اهللا فرجــه الشــريف) نصــرة اإلمــام احلجــة شــأنولــذا ورد يف  ــفِّ الَّــِذي نـََعــتَّ َأْهَل ــَر ُمْكــَرٍه، ِفــي الصَّ ــاً َغيـْ طَائِع

ـا خطـرية، إذ، وهـذه مرتبـة عظيمـة، ومبقـدار عظمتهـا وأمهيتهـا )٣(" رَّاِضيَن ِبِفْعِلـهَوال"و )٢("ِكَتاِبكَ  نفسـه مـن  اإلنسـانقـد يظـن  فإ
  .يكتشف انه ليس كذلكقد جتعله ، اإلنسانلكن املواقف املختلفة اليت متر على ، بفعلهم املسّلمني هلم ومن الراضني

  مشهد األخير البين بين المشاهد العظيمة لبطل من األبطال و 
يعســوب الــدين وأمــري  حــول حتلقــواعنــد جمموعــة مــن املشــاهد املعــربة الــيت تتعلــق ببطــل مــن األبطــال الــذين وهنــا نتوقــف قلــيًال 

) النــابع مــن اإلذعــان بإمــامتهم املطلقــة مقــام التســليم املطلــق(يف إطــار هــذا البحــث ، (عليــه الســالم)املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب 
ذات فائدة ترتبط ببحـث اإلمـام واملـأموم ، فيها حادثةكل وهي مشاهد حتتوي على عربة لنا ولغرينا حيث إن  ، ومأموميتنا الشاملة

يف هــذا  ، والــذي هــو مــربط الفــرسبــه تكمــل العــربة ويــتم االعتبــار مــع مشــهد أخــري ســبعةواملــوىل واملــوىل عليــه، ونســرد هنــا مشــاهد 
  .)٤()قيس بن سعد بن عبادة(البحث، للبطل العمالق 

  قيس بن سعد بن عبادة البطل النموذجي:
وقـد اعتـربه ، )٥(ضـمن اخلمسـة املعـروفني حـىت عـّدوه مـن أدهـى دهـاة العـرب قـيس وكـان، فانه سيد اخلزرج معروف ووالد قيس

نضـوى ومـع مـا كـان عليـه مـن الـدهاء والـذكاء والقـوة، إال أنـه ا، لشـواهد وقـرائن أدهـاهم (يف الغـدير) (قدس سـره) األميينالعالمة 
عـن  يبتعـدوال يـداهن: ولـذا يريـد الواقـع  ال جيامـل احلـق صـارم اإلمـامفمـع أن ، وسـار يف ركابـه مطيعـاً ممتـثالً  حتت راية اإلمـام احلـق

ــا ال تنســجم مــع الواقــع واحلــققواعــد الغايــة تــربر الوســيلة وعــن خمتلــف صــنوف  أن قيســاً مشــى يف ركــب الرســول  إال، احليــل أل
، مبـا يكشـف عـن أنـه كـان ذا مبتعداً عـن اسـتعمال احليـل خاضـعاً ملـّر احلـق (عليهما السالم) وعلي واحلسن (صلى اهللا عليه وآله)

                                                            

  .٢٩الكهف:  )١(
  .١١٠، ص٩٩حبار األنوار: ج )٢(
 .٥١٣ص ٢كمال الدين ومتام النعمة: ج  )٣(
أشـبار، وقـد كـان مـن طـول القامـة  ٨إىل  ٧أشـبار!! مـع أن طـول اإلنسـان العـادي يقـارب الــ  ٥شـرباً وعرضـه  ١٨فلقد كان طولـه كمـا يقـول املؤرخـون  )٤(

  حبيث لو ركب الفرس املشرف اي الضخم العايل الظهر كانت رجاله ختطان على األرض خطّاً!
 عاوية، عمرو بن العاص، املغرية بن شعبة، وعبد اهللا بن بديل.) م٥(
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  .احلق والواقع على االلتواء واحليل جنح يف امتحان تفضيلنفسية عالية رفيعة 
علــى  واليــه وكتــب إىل، غضــب معاويــة غضــباً شــديداً ، فبعــد أن التحــق مبعركــة صــفنيلــه ألــف حســاب، وكــان معاويــة حيســب 

يجـك قيسـاً لكـي يلتحـق جبـيش علـي  املدينة نـا أن ظ، ومل يكـن يغي!أشـد علـّي مـن مائـة ألـف سـيف (عليـه السـالم)موخباً: (بـأن 
معاويــة إىل مــروان واألســود يتغــيَّظ عليهمــا ويقــول: ونــص عبارتــه (فكتــب  بقــيس) كمــا أغــاظين إمــدادهمتــد عليــاً مبائــة ألــف مقاتــل  

بن سـعد ورأيـه ومكايدتـه، فـواهللا لـو انَّكمـا أمـددمتاه مبـأة ألـف مقاتـل مـا كـان ذلـك بـأغيظ إيلَّ مـن إخراجكمـا  أمددمتا علّياً بقيس
  .)١() )٥٣ص ٦قيس بن سعد إىل علّي (تاريخ الطربي 

كـان معونـة كبـرية عظيمـة ألي ،  معاوية إن مثل حضور قيس يف ساحة احلرب الـيت تعتمـد علـى اخلدعـة واحليـل غيظوالسر يف 
أكرب وأعظـم تعتمـد علـى املقـدرات الذهنيـة للقـادة هي ومن جهة أخرى  فالساحة العسكرية من جهة تعتمد على البطولة، شجي

أي  –يشكل خطراً عظيماً على جيش معاوية إذ انه يكتشف خمتلـف ألـوان دهائـه فمثله وهو من أدهى العرب كان ، العسكريني
  على صنوف االحتيال مبكراً. مسبقاً وحيبط خمططاته املبنية –دهاء معاوية 

  قائد شرطة ورافع لواء: المشهد األول
كمـا   -، وكان موقعاً حساساً جداً (صلى اهللا عليه وآله)وكانت مكانته الرفيعة حبيث جعل مبنزلة قائد للَشَرَطة يف زمن الرسول 

 عنــدمــا ينبــئ عــن مــدى وثاقتــه ، (الصــدقة) مســؤوًال علــى (صــلى اهللا عليــه وآلــه)الرســول  وقــد اســتعمله، -يقولــه االميــين يف الغــدير
  راية األنصار بيده.، يف بعض الغزوات ان الرسول أعطىكما ،  الرسول

  فاق في سبيل اإلسالمنالمشهد الثاني: اإل
اإلنفــاق يف ســبيل الــدين واالســالم يف جــيش العســرة، حيــث  مــا متيــز بــه قــيس مــن ، وكرمــه العظــيم نفســيته الرفيعــةوتفصــح عــن 
َلَقــْد تَــاَب اللَّــُه َعلَــى النَّبِــيِّ َواْلُمَهــاِجرِيَن (كبــرية جــداً حــىت ان اهللا تعــاىل قــال: يش االســالمي مــن ضــائقة ماليــة  كــان يعــاين اجلــ

ُهْم ثُمَّ تَـابَ  ، )٢()ِإنـَُّه ِبِهـْم رَُءوٌف رَِحـيمٌ َعلَـْيِهْم  َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ
فبـدأ يسـتدين ويـزود ، كـان ميلكـهحـىت نفـد كـل مـا  ، فذحبها ووزعها على اجلـيش، ابكل ما ميلك من قطيع اغنام وغريهقيس  فأتى

  اجليش بالطعام.
(اجلـود مـن شـيمة أهـل ذلـك  :(صـلى اهللا عليـه وآلـه)إىل رسول اهللا فقال  اخلربفشكاه بعض أفراد قبيلته من أنفاقه هذا، فرفع 

  البيت).
كان علـيهم قـيس بـن سـعد وحنـر هلـم تسـع ركائـب فلمـا قـدموا علـى رسـول   قال جابر: خرجنا يف بعثٍ كما جاء يف التاريخ: (

اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه ذكــروا لــه مــن أمــر قــيس فقــال: إن اجلــود مــن شــيمة أهــل ذلــك البيــت، وملــا ارحتــل مــن العــراق حنــو املدينــة 
  )٣(بأصحابه جعل ينحر هلم كل يوم جزورا حىت بلغ) ومضى

بل صدقاً  ،ال تصنعاً كما يفعله البعض، الذي ال يضارع كان متسماً مضافاً اىل شجاعته وذكائه بصفة الكرموهكذا جند انه  
                                                            

 .٧٣ص ٢) الغدير: ج١(
 .١١٧التوبة:  )٢(
 .٨٥ص ٢الغدير (لألميين): ج )٣(
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  .وحقاً 
  المبدئية: المشهد الثالث

علــى لســان والــده (ســعد بــن عبــادة)  ه الســالم)(عليــعلــي  لإلمــام وبعــد انتهــاء قضــايا الســقيفة، جــرى ذكــر فضــيلة، وذات يــوم
مث  (عليـه السـالم)يقـول هـذا الكـالم يف علـي  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)مسعـت رسـول اهللا فسمعها قيس فانفجر غضباً وقـال ألبيـه: "

  )بعد هذا كلمة أبداً  منا أمري ومنكم أمري" واهللا ال كلمتك من رأسي تطلب اخلالفة وتقولون:
اجلهـر إال أن قيسـاً مل يـرتك ، متامـاً اجلميع خاضع لرئيس العشرية  ان من املعروفعشائرياً و جمتمعاً ذلك كان فمع أن اجملتمع آن

بـل انـه اختـذ موقفـاً صـارماً منـه  كلمة احلق أمام أبيه وهو رئيس العشرية خوفاً وحذراً من فقدان املصاحل أو االعتبـار أو مـاء الوجـهب
هـذا  وهكذا جنـده يففال جيوز لك أن ترفع راية مقابل رايته،  (عليه السالم)ق ما دام مع علي أن احلإىل قال ما قال وألفت أباه و 

   .(عليه السالم)من االنتصار للحق ولعلي العايل املستوى 
  بنصيحة ذهبية!االشتر مالك قيس ينصح : المشهد الرابع

العميقــة بإمــام لــى حكمتــه وعقلــه ومعرفتــه حًة رائعــة تــدل عينصــ األشــرت أســدى قــيس إىل مالــك مفتــاحي مصــرييوقــف مويف 
يــنم : (وكالمـه ملالـك األشـرت )١(العالمــة األميـين يف اجمللـد الثـاين مـن الغـدير يقـول، وقـوة إميانـه، وتعبـده باإلمـام واسـتقامة رأيـه زمانـه

ئفـة يف أماليـه يف حـديث وهو مـن غـرر احلكـم ودرر احلكـم رواه شـيخ الطاوقوة إميانه  ستقامة رأيهعن غزارة علمه وحسن تدبريه وا
ـــؤالء دعـــين يـــا: ((عليـــه الســـالم)فقـــال األشـــرت لعلـــي : طويـــل (عليـــه فقـــال علـــي ، الـــذين يتخلفـــون عنـــك أمـــري املـــؤمنني أن أوقـــع 

  ) عين) فانصرف األشرت وهو مغضب كفّ : السالم)
(كـان مالـك يل كمـا : السـالم)(عليـه وحاشاه وهو الرجل الذي قـال عنـه علـي  (عليه السالم)ال من علي  أقول: كان مغضباً 

   .(عليه السالم) راية علي :بل ملا كان يراه من وضع أولئك اجلاحدين املتخلفني عن راية احلق واهلداية كنت للرسول)
 !أخرجتــه يء( يــا مالــك كلمــا ضــاق صــدرك بشــ: فقــال لــه مالكــاً يف نفــر مــن املهــاجرين واألنصــار(مث ان قــيس بــن ســعد لقــي 

وشـر الـرأي مـا ، القـول مـا ضـاهى العيـب وان شـرَّ ، وادب العجلـة االنـاة ،إن ادب الصرب التسـليم استعجلته! أمراً وكلما استبطأت 
فـإن يف أنفسـنا مـا يف ، وال تكلف قبل أن ينزل األمر، وال تسئل قبل البالء، وإذا أمرت فأطع ،فإذا ابتليت فاصرب، ضاهى التهمة

، والنصـيحة األخويـة الـيت منحهـا ملالـك، الكلمـات الرائعـة مـن خـالل هـذهف، إىل آخـر كالمـهنفسك فالتشق علـى صـاحبك...) 
  .(عليه السالم)واملأموم لويل مثل علي ، وهكذا ينبغي أن يكون املؤمن، نعرف عظمة هذا الرجل

  بحنكةومواجهة األزمات  بكفاءة اإلقتدار في إدارة الحكومة: المشهد الخامس
(عليـه علـي والّه وكفائتـه العاليـة، ومواهبـه املتعـددة وذلـك حينمـا ، ه عظمـة قـيسيظهر لنا وجه آخر مـن وجـو آخر يف مشهد و 

شـهر يف وصـل مصـر وتـوىل الواليـة و يف شهر صفر  (عليه السالم)فاستلم االمر بالتولية من علي ، للهجرة ٣٦مصراً عام  السالم)
  .حمله حممد بن أيب بكر اإلمام وأحل، ة رجببقي فيها حاكماً ملدة أربعة أشهر ومخسة أيام إىل أن عزل يف بدايو ، الربيع

حيث طبق جالوزته األجواء كلهـا علـى علـي ، بتحريك من معاوية (عليه السالم)املهم أن مصر كانت ثائرة ضد اإلمام علي 

                                                            

 .٧٣ص ٢الغدير (لألميين): ج )١(
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وصـل  عنـدما قيسـاً  لكن، (عليه السالم)وثاروا ضد علي فاجنرف الكثري منهم ، بشىت الوسائل والطرق واألكاذيب (عليه السالم)
دئــة الوضــع أن يريــق دمــاً أو أن يســجن  ومــن دون، فــرتة وجيــزةخــالل ، احلرائــق وإمخــادواحتــواء اإلثــارات ، إىل مصــر متكــن مــن 

  .سجيناً 
الطبيعيــة يف فــرتة قياســية وارجــاع االمــور اىل جماريهــا ، وتفكيكهــااخلطــرية االزمــة تلــك قدرتــه الكبــرية علــى احتــواء والشــاهد ان 

  .وقدراته االستثنائية وحكمته تهكفاءر آخر على  مؤش
  جيش منهزم وتحقيق االنتصار قيادة: المشهد السادس

مـن بطـوالت قـيس بـن ننتقـل إىل مشـهد آخـر ، (عليـه السـالم)وعلـي  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)من مشاهده املشرفة أيام الرسول 
(عليـه وذلـك حينمـا كـان اإلمـام احلسـن  لسـالم)(عليـه اوهو يف صحبة أمام آخر من أئمـة احلـق، وهـو اإلمـام احلسـن اجملتـىب  سعد

اهللا  ، عبيـد(عليـه السـالم)وكـان مـن القـادة علـى جنـاح مـن أجنحـة جـيش اإلمـام احلسـن ، يف مواجه عسكرية مع معاويـة السالم)
ططـه كمـا مع عدد من قراء مصر، وقد أمره اإلمام أن يستشري قيسـاً يف حتركاتـه وخ، وحتت إمرته إثنا عشر ألف مقاتل، بن عباس

وأحـدثت يف صـفوفه ارباكـاً واضـطراباً وذلـك حـني بعـث معاويـة ، ، لكن رسالة واحدة قلبـت وضـع اجلـيش)١(أمره أن ال يعدو رأيه
، فأغرتـه املغريـات، فأنسـل حتـت جـنح الظـالم وقبـل حلـول الفجـر مصحوبة بوعد بأموال وقصور وما أشـبهها، اهللا إىل عبيد رسالة

، م يصـدمون بواقـع قائـدهم الفـار مـن سـاحة املعركـةـالفجـر واسـتيقظ اجلنـود وإذا وملـا جـاء ، طاعـة إمامـهتاركـاً وراءه ، إىل معاوية
عـن وضـع مضـّخمة لجنـود عـرب شـائعات وأخبـار واسـعة النطـاق موجهـة لبإزاء ذلك بدأ جواسـيس معاويـة وعمالئـه حبـرب نفسـية 

يــاره   اجلــيشَ بــن ســعد بــن عبــادة  قــيس وهنــا وجــد ،اً يف افــراد اجلــيشبــدأ التفكــك يســري شــيئا فشــيئوانكســاره ومــن هنــا اجلــيش وا
زام يار واال وجعلهـم يقفـون ، خطبة عصماء وبث املعنويـات مـن جديـد يف نفوسـهموألقى فنهض فوراً  على وشك السقوط واال

م الوهن وإّن ، )٢(رعصنع هـذا الرَّجـل الولـه الـوَ  ، جاء فيها (أيُّها النَّاس، ال يهولنَّكم وال يَعُظَمنَّ عليكم مامرة أخرى بعد أن أصا
علـى الــيمن فهـرب مـن بسـر بــن أرطـأة وتـرك ولـده حــىت قُِتلُـوا، وصـنع اآلن هـذا الــذي  (عليـه السـالم)هـذا وّاله أمـري املـؤمنني علــي 

  صنع.
ــم، وخــرج إلــيهم بســر بــن أ رطــأة يف عشــرين فتنــادى النــاس: احلمــد هللا الــذي أخرجــه مــن بيننــا، أمــِض بنــا إىل عــدوِّنا، فــنهض 

م: هذا أمريكم قد بايع، وهذا احلسن قد صاحل، فعالم تقتلون أنفسكم؟ فقـال هلـم قـيس: اختـاروا إّمـا القتـال مـن  ألفاً، فصاحوا 
  غري إمام أو تبايعون بيعة ضالل، فقالوا: بل نقاتل بال إمام، فخرجوا وضربوا أهل الشام حىت ردوهم إىل مصاّفهم.

يـدعوه وميّنيـه، فكتـب إليـه قـيس: ال واهللا ال تلقـاين أبـداً وإال وبيـين وبينـك الـرمح، فكتـب إليـه معاويـة، وكتب معاوية إىل قيس 
أمــا بعــد، فإّمنــا أنــت يهــودّي ابــن يهــودي، ُتشــِقي نفســك وتقتلهــا فيمــا لــيس لــك، فــإن ظهــر أحــبُّ الفــريقني إليــك نبــذك وعزلــك، 

ك أوتر غري قوسه، ورمى غري غرضه، وأكثر احلّز وأخطأ املفصل، فخذلـه وإن ظهر أبغضهما إليك نكَّل بك وقتلك، وقد كان أبو 
  قوُمُه وأدركه يومُه، فمات حبوران طريداً غريباً، والسالم.

                                                            

  ، نقًال عن تاريخ اليعقويب.٨٥ص ٢الغدير ج )١(
  أي اجلبان. )٢(
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قيس بن سعد: إّمنا أنت وثن ابن وثـن مـن هـذه األوثـان، دخلـت يف اإلسـالم كرهـاً، وأقمـت عليـه فـََرقـاً، وخرجـت فكتب إليه 
ك فيـــه نصـــيباً، مل تتقـــّدم بإســـالمك ومل َحيـــُدث نفاقـــك، ومل تـــزل حربـــاً هللا ورســـوله وحزبـــاً مـــن أحـــزاب منـــه طوعـــاً، ومل جيعـــل اهللا لـــ

املشركني، فأنت عدّو اهللا ورسوله واملؤمنني من عباده. وذكـرت أيب، ولعمـري مـا أوتـر إّال قوسـه، وال رمـى إّال غرضـه. وزعمـت أّين 
صـار الـدِّين الـذي خرجـت منـه، وأعـداء الـدين الـذي دخلـت فيـه وصـرت يهودي ابن يهودي، ولقـد علمـت وعلمنـا أن أيب مـن أن

  .)١(إليه، والسالم)
ألزمـة كـربى.  تصـديه املوفـقوعن ، للمسؤوليةتكشف عن مدى تفانيه يف سبيل نصرة احلق وعن مدى حتمله  ان هذه الوقائع

  .زمية كربىيصاب جيش اإلمام ان وحيلولته دون 
  رغم استعالء الخصملعزة االمشهد السابع: الحفاظ على 

واخليانــات  لــذي دعــت إليــه الضــرورة واالضــطرارالصــلح ا، مــع معاويــة (عليــه الســالم)صــلح االمــام احلســن احملتــىب  وبعــد واقعــة
 انـا(: سائالً ، أي حني دعى معاوية قيساً للبيعة حينما دعاه اىل البيعة (عليه السالم)احلسن اجملتىب قيس إىل االمام  أقبلاملتكررة، 

فقـال: نعـم. فجـاء يف اجمللـس الـذي عقـد ألجـل أخـذ : فـأذن لـه اإلمـام ريـةولعله أراد البيعـة مـن الناحيـة الظاهيف حل من بيعتك) 
  نعم : فقال قيس هل تبايع؟: فقال معاوية له، ويف اجمللس معاوية نفسه واألمام وقيس وآخرون، البيعة ملعاوية

ويف  للبيعـة، لكنـه أىب ذلـك. مـع انـه كـان يف موقـف ضـعف إىل معاويـةويـأيت  من املفرتض أن يقوم قـيس مـن كرسـيهكان وهنا  
حـافظ علـى كرامتـه وحـافظ علـى عزتـه فلـم مـع ذلـك إال أن الضـرورة هـي الـيت أجربتـه وغـريه لـذلك إال أنـه أبـداً،  موقف ال يرتضيه

بــل أجـرب معاويــة لكــي ينــزل ، ظاهريــاً يف احلــربيقـم مــن كرســيه ليبـايع معاويــة احلــاكم اإلمرباطــور الداهيـة اجلبــار الطــاغوت املنتصـر 
  !  يده على فخذه فمسح معاوية يده على يده عالمة للبيعة اً جالس واضعوهو ليأيت اىل سعد ، من سرير ملكه املغصوب
جـًال قـال: وكـان ر  –(ويف رواية أخرى أليب الفرج: أّن معاوية أرسل إىل قيس يدعوه إىل البيعـة، فـُأيت بـه  :والحظ نص التاريخ

فلّمـا أرادوا بـأن يُـدخلوه إليـه قـال: إّين حلفـت أن ال  –طويًال يركب الفـرس ورجـاله ختطّـان يف األرض، ومـا يف وجهـه طاقـة شـعر 
ألقاه إّال وبيين وبينه الرمح أو السيف، فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه وبينه ليربَّ ميينه، فأقبل قيس علـى احلسـن فقـال: أنـا 

بيعتك؟ قال: نعم، فأُلِقَي لقيس كرسّي وجلس معاوية على سريره، فقال له معاية: هل تبايع؟ قال: نعـم، فوضـع يـده من يف ِحلٍّ 
علــى فخــذه ومل ميـــدَّها إىل معاويــة، فجـــاء معاويــة عـــن ســريره وَأَكـــبَّ علــى قــيس حـــىتَّ مســح يـــده علــى يـــده، فمــا رفـــع قــيس إليـــه 

  .)٢(يده)
عب ومل يــرتض إال العــزة يف بطــن وضــع الــذل العــام حــىت أصــبح معاويــة كاملســتجدي الصــوقــف هــذا املفنــرى كيــف تعامــل يف 

  .الذليل
  المشاهد السبعة في كلمة

(عليـــه  احلســـناإلمـــام و  (عليـــه الســـالم) واألمـــري (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه) معتمـــد النـــيب -لقـــد كـــان قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة 

                                                            

  .٥٦٨-٥٦٧) ص(عليه السالم) علي ابن أيب طالب رجال الدولة العلوية (دولة أمري املؤمنني )١(
  .٤٥٧-٤٥٦: ٨للسيد حمسن األمني  أعيان الشيعة، )٢(
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حتمـل عدم التواين عن وب، االنتصار للحق يف أي ظرفوبالتعقل واحلكمة، وبوالبطولة، الشجاعة وب، واجلودالكرم ومتيز ب، السالم)
  .املسؤوليات اجلسام

مــن قصصــه وحكاياتــه، ولــه الكثــري مــن املواقــف والقصــص يف نصــرة احلــق وأهلــه وقــد أثــىن عليــه علمــاء  وتلــك كانــت عّينــات
م وقصصــهم الرتبويــة ا تطـــرح علــى الســاحة بــل بقــوا وبقيـــت  لرائعــة، الالرجــال، وكــم مــن املؤســف أن تــرى أن مثـــل هــؤالء وحيــا

  .عند املعظممواقفهم مغمورة جمهولة 
ذا املستوى من العظمة :حالياً يف اجملتمعات الشيعية األشخاصهؤالء  أمثال من منتلككم اننا  ولَنر  ذه الكفاءة و   ؟!رجل 

  الحرج النفسي في امتحان الرئاسة! :المشهد األخير
أن  مل يـنجح فيـه ولعلـه كـان السـبب يفوقـف ابتلـي مبذه املكانـة العاليـة الشـاخمة بن سعد وهو ثل قيس معظيماً لكن رجًال  

  . مشهد واحد عسري جداً من دائرة التسليم املطلق لإلمام احلق يف  ،يف امتحان صعب ،حيث خرج، دائرة احلواريني ال يرتقي إىل
زوج عمـة حممـد قـيس وكـان ، بعـده نصـبه اإلمـام حاكمـاً ملصـرحيـث  وذلك حينما وصلته رسالة العزل بيد حممد بـن أيب بكـر

  هل دخل بيين وبينه أحد؟)ما غريّه؟ ؟ وقال: (ما بال أمري املؤمنني قيس عندما بلغه عزله غضبفقد  ،)١(بن أيب بكر
دئـــة لــه، لديــهوان هنــاك مـــن وشــى بـــه  عنــد اإلمـــاموهكــذا تصــور قـــيس أن هنــاك مـــن ّمن عليــه   ال، وهـــذا( :فقــال حممـــد لــه 

 لــه مل يبـنيعزلـه و االمـام  ألن، وخـرج شـبه غاضـب سـاعٌة واحـدٌة) ال واهللا ال أقـيم معـك(: غاضـباً  السـلطان سـلطانك) فقـال قـيس
  فجاء اىل املدينة على حالته تلك.، هسبب عزل

  واما السبب يف عزله فله موقع آخر وله أسبابه الوجيهة.
إال أنـه لـدى التتبـع والتحقيـق رأيـت ، معاويـة وأنـه متكـن معاويـة مـن اإليقـاع بقـيس إال أن بعضاً من العامة عزا ذلـك إىل دهـاء

وإمنـا االمـر كـان نتـاج سلسـلة مـن املعـادالت االجتماعيـة والسياسـية يف مصـر واملدينـة ، أن األمر بعيـد كـل البعـد عـن دهـاء معاويـة
إىل  (عليــه الســالم)وبعــده بفــرتة بعثــه اإلمــام  ، علينــا بــهمــن واليــة مصــر يف تفصــيل ال (عليــه الســالم)، مبوجبهــا عزلــه األمريوالكوفــة

  .أذربيجان وجعله والياً عليها
ورغـم انـه  ،لفرتة حمدودةوإن كان  إىل عدم التسليم املطلق حلكم اإلمامهذا املوقف الواحد الذي آل وموطن الشاهد هو: ان 

نعـم  ،ب أن ال يرتقـي إىل تلـك املراتـب العليـا مـن املقامـاتلكنـه سـبّ ،  على اإلمام بفعـل أو قـول إال مـا كـان منـه ممـا نقلنـاهغريِّ مل يُ 
يف قمـة القمـة، خـرج فـائزا وعـايل الـرأس يف امتحانـات عديـدة رمبـا يسـقط  جـداً وكـانالشك وال شبهة أن قيس كان رجًال عظيماً 

مومل يتــوان  (علــيهم الســالم) عاصــر ثالثــة مــن املعصــومني، فقــد شــر معشــارهايف عُ  منّــا الكثــري يرتــِق إىل أنــه مل  إال، أبــداً  عــن نصــر
أَنَـا "وقـد ورد يف الزيـارة:  التسـليم املطلـق لألئمـة الطـاهرينومن ماثله إذ كانوا قـد وصـلوا إىل مقـام سلمان  كاناحلواريني كما  مرتبة 

  )٢("ِلَمْن َواالُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمة ِسْلٌم ِلَمْن َساَلَمُكْم َو َحْرٌب ِلَمْن َحارََبُكْم َو َعُدوٌّ ِلَمْن َعاَداُكْم َو َوِليٌّ 
  إذا أردنا أن نكون علويين

                                                            

 تزوج قيس أخت أيب بكر، وكانت تسمى بـ( قريبة) )١(
  .٣٧٠ص ١٠مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل: ج، ٣٨٢ص ١القدمية) ج –إقبال األعمال (ط  )٢(
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فَـــال َورَبِّـــَك ال ( )التســـليم املطلـــق(ومـــؤمنني صـــدقأ، فعلينـــا أن ننمـــي يف أنفســـنا ملكـــة  إننـــا إذا اردنـــا أن نكـــون علـــويني حتمـــاً 
ــنَـُهْم ثُـمَّ ال يَ  ُمـوَك ِفيَمــا َشـَجَر بـَيـْ ــا َقَضـْيَت َوُيَســلُِّموا َتْسـِليماً يـُْؤِمنُـوَن َحتَّــى ُيَحكِّ فـإذا عرضــت   )ِجــُدوا ِفـي أَنُفِســِهْم َحَرجـاً ِممَّ

ا والتسليم هلا، مـا دامـت جـاءت علـى لسـان الرسـول  ا، فعلينا االذعان  (صـلى اهللا مسألة عقدية يصعب على الكثري اإلذعان 
  .(عليهم السالم)  واألئمة الطاهرين عليه وآله)

بوضـــوح يف عصـــرنا احلـــايل عصـــر الفـــنت والشـــبهات الفكريـــة والعقديـــة واإلميانيـــة، حيـــث أن بعضـــاً مـــن  لـــكوتتجلـــى صـــعوبة ذ
فحينئـٍذ مـا هـو موقـف ، معارضـاً هلـاضـاغطاً قد يكون اجلو العـاملي  (عليهم السالم)األحكام الشرعية الواردة من أئمة أهل البيت 

  النفس من هذه األحكام؟؟
  نها؟وهل جند يف أنفسنا حرجاً م -
ــا، علــى قبــول تلــك األحكــامانفســنا  نــرّوضوهــل  - ضــغط مــع قــد اجنــرف مــن النــاس مــع ان الكثــري  والتســليم هلــا؟؟، التعبــد 

  وبني حائر تائه على وجهه، أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك كله.تزلزل إميانه شيئا ما،  فبني منكر وبني مناجلو العاملي املهيمن، 
قــال ، كمــا أن اهللا تعــاىل جعــل األئمــة الطــاهرين أئمــة بقــول مطلــق  بقــول مطلــقن مأمومــاً : علــى االنســان أن يكــو والحاصــل

ـَراِت َوِإَقاَمـِة الصَّـالِة َوِإيتَـاءَ (: تعاىل نَـا ِإلَـْيِهْم ِفْعـَل اْلَخيـْ ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَـا َوَأْوَحيـْ  وقـال، )الزََّكـاِة وََكـانُوا لَنَـا َعابِـِدينَ  َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
  .)ِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَا (تعاىل: 

  الموجز في أسطر ملحق البحث:
  واملكان واألحوال. مانبلحاظ الز ا إطالقات عديدة: هلكما ،  لكل مكلفافراديا دالتان على عموم الوالية  اآليتان -١
  .هلمصفة العصمة  ثبوتيف رتبة سابقة  تستلزم، ان الوالية املطلقة االهلية لألئمة الطاهرين -٢
بـــذلك املقـــدار فيقـــدر ســـعتها وحـــدودها، يكـــون املـــأموم واملـــوىل علـــيهم أيضـــاً ، ان الواليـــة واالمامـــة مـــن املعـــاين االضـــافية -٣

  . عليهمحمكومني ومهيمناً وموّىل 
  .واخلضوع املطلق هلم تستلزم املأمومية املطلقة جتاهم، املطلقة هلماإلمامة  -٤
ــذيبها تزكيــةمرتبــة ســامية عاليــة، جيــب هلــو ، (علــيهم الســالم)التســليم املطلــق لألئمــة واحلجــج  -٥ بشــكل حثيــث  الــنفس و
    .مجعنيبإذن اهللا تعاىل وبلطف سادات الكون صلوات اهللا عليهم أ حىت تصل هذا املقام متواصل

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


