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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، ابرئ اخلبلئق أمجعٌن، ابعث األنبياء وادلرسلٌن، مث الصبلة والسبلـ على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
ية القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن، سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبد

 على أعدائهم إىل يـو الدين، وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
 الصراط ادلستقيم يف حتدايت احلياة

 ومستجدات احلوادث
(7) 

َراَط ادلُسَتِقيمَ )قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرمي:   (1)(اىِدََن الصِّ
 : )الصراط ادلستقيم( ىدف أو وسيلة؟من بصائر اآلية الكرمية

دَراَط ادلُسدَتِقيمَ )تساؤؿ ىاـ عن الوجو يف قولو تعػاىل: بر يف ىذه اآلية الكرمية، و ادلتدب  ج  واقد ي   الصػرا   مػ  اف (اىدِدََن الصِّ
وذو الطريػػق ىػػو ادلقصػػو  لذاتػػو، وبعبػػارة أخػػرد: الطريػػق مقدمػػة وذو ادلقدمػػة ىػػو ادلطلػػوب  ،ىػػو الطريػػق والطريػػق مقصػػو  ل ػػًنه

ذلدايػػة للهػػدؼ وال ايػػة بػػدؿ اف تطلػػب للمقدمػػة إليهػػا اػػاف ىػػذا الطلػػب )الطلػػب للهدايػػة  ػػو طلػػب الذاتػػو، اكػػاف األوىل اف ت  
 الطريق وادلقدمة( وإف صح لكنو ال يكوف إال بلحاظ ال اية واذلدؼ وذي الطريق؟

 : ادلقدمة وذو ادلقدمة ورلمع األمريناألقسام ثالثة
ف ادلعػروؼ ىػو تقسػيم األمػور إىل مقدمػة وإىل أ: : وىػوبوجو  قيق يبتين على مبحث مبنػوي ىػاـ اجلواب عن ذلكوميكن 
اف ادلنفصلة حقيقية، لكن التحقيق يقو ان إىل وجػو  قسػم ثلػث وىػو مػا كػاف مقدمػة ىو والذي يتصوره البعض  ،ذي ادلقدمة

وطريقػػال ويايػػة  ،ومػػا كػػاف ىػػداال ووسػػيلة يف الوقػػس ذاتػػو اف مطلػػوابل لنفسػػو ومطلػػوابل ل ػػًنهوذا ادلقدمػػة يف الوقػػس نفسػػو أي مػػا كػػ
 وعليو اتكوف األقساـ ثبلثة: ،وىداال معال مجيعال 

ض يف ادلقدم  ة واآلليةيادلتمحِّ
لم للصعو  على السطح اانػو ال موضػوعية ايػو أبػدال ض يف جهة ادلقدمية أو الطريقية، وذلك كنصب الس  ما ىو متمح    -1

 لم حينئٍذ قيمة أبدال.ما كاف للس  ل  سلبية ة زائدة أو مضاعفات ولذا لو أمكنو الطًناف للسطح أو القفز إليو مثبلل بدوف مؤون
ض يف الغائية وادلطلوبية الذاتية  ادلتمحِّ

 ض يف جهػة ال ائيػة أي مػا كػاف مطلػوابل لذاتػو ال دلقدميتػو ل ػيء  خػر )وإف أمكػن أف يقػ  مقدمػة أيضػال ما ىو متمح    -2
لك كاإلمياف بوجػو  هللا تعػاىل ووحدانيتػو اانػو مطلػوب لذاتػو احػ  لػو وذ لكنو وق  مور  الطلب نظرال للجهة األوىل ابألساس(

ددَرَك بِدِو َويَدْغِفددُر َمدا ُدوَن َذلِددَ  ِلَمددن )مل ير عػو ذلػك عػػن ادلعصػية اانػػو مطلػوب نفسػي ولػػذا قػاؿ تعػػاىل:  ْْ ِإنَّ اّلّلَ الَ يَدْغِفدُر َأن ُي

                                                           

 .6سورة الفاحتة:  ية  (1)
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دداء َْ اف اإلميػػاف بػػو تعػػاىل ىػػو القصػػد  لكػػن   ،اضػػل مػػن ادلػػؤمن اقػػ اف ادلػػؤمن ابهلل مػػ   نبػػو معاصػػيو أيف نعػػم ال  ػػك  (1)(َي
ذلك أيضػػال يظهػػر الفػػرؽ بػػٌن اثنػػٌن كبلاػػا تػػدـ النػػاس ويتجنػػب أمثػػاؿ بػػأمسػػى ال ػػاات واألىػػداؼ  و  ىػػومطلػػوب نفسػػي بػػل 

ؤمن ادلتقػي العامػل الر وة وال ش واخلداع والتدليس والظلم واإليذاء، لكن أحداا يؤمن ابهلل ورسولو واآلخر يكفر هبما ااف ادل
ْْ )، وليس ذلك من منظار الػم سلم ادلسل  م اق  بل ح  من منظػار العلػم والعقػل إذ أاضل من الكاار يًن العامل ببل  ك َىد

ن يعمػل هبػا ؟ امن يعلم قوانٌن الطبيعة والفيزاء والكيمياء ويعمل هبا أ ػرؼ  ػ(2)(َيْسَتِوي الَِّذيَن يَدْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَدْعَلُمونَ 
 بل العامل العامل هبا عن اجتها  أاضل من العامل العامل عن تقليد. ،ببل  ك  وف علم من

 اجلامع للجهتني:
وذلػػك إ ػػا يكػػوف إذا كانػػس يف ذاتػػو مصػػلحة ملزمػػة  ،مػػا ىػػو جػػام  للجهتػػٌن مف يكػػوف مطلػػوابل لذاتػػو ومطلػػوابل ل ػػًنه -3

م أو حػػ  مسػػاوية لػػو يف األايػػة، ايكػػوف ىػػداال مػػن جهػػة ووسػػيلة مػػن جهػػة وكػػاف أيضػػال مقدمػػة ل ايػػة ذات مصػػلحة ملزمػػة أىػػ
 ، ولنمثل لذلك مبثالٌن:أخرد اهو ىدؼ ألنو حامل للمصلحة بذاتو وىو وسيلة ألنو مقدمة للوصوؿ إىل ياية أخرد

 تعّلم العلم -أ
وعلػم الطػب  ،الفقػو واألصػوؿلعقائػد و االعلم ااف العلم مطلػوب لذاتػو كمػا ىػو مطلػوب ل ػًنه إذ العلػم )كعلػم  األوؿ: تعل م

واضػػيلة يف حػػد ذاتػػو ولػػذا كػػاف العػػامل أ ػػرؼ مػػن اجلاىػػل حػػ  إذا كػػاف العػػامل مػػثبلل  وعلػػم الكيميػػاء والفيػػزاء( كمػػاؿ   ،واذلندسػػة
 .نتف  بعلمو أبدال إال انو يف حد ذاتو أ رؼ من اجلاىل وإف كاف طليقال مسجوانل يف طامورة حتس األرض حبيث ال ي  

 عليو السالمعلى اإلمام الصادق  عليها السالمأفضلية الزىراء  وجو
وسػػائر اخلبلئػػق ريػػم انػػو قػػد األطهػػار علػػى األئمػػة  عليهػػا السػػبلـالزىػػراء الصػػديقة وىػػذا مػػا يفسػػر بػػو أاضػػلية مثػػل السػػيدة 

سػنة حػاؿ  وف الكثػًن الكثػًن جػدال مػن عطاءاشػا للب ػرية اكيػ  تكػوف  مثػا  ع ػرةيف عمر الورو  وىػي ذات  يتوىم اف قتلها
 قس علومو الدنيا؟ مثبلل وقد طب   عليو السبلــ الصا ؽ أاضل من اإلما

هػػػا الذاتيػػػة أوالل م  ي  تتفاضػػػل بق   ، كمػػػا األ ػػػياء،األ ػػػ ا و قيمػػػة ذاتيػػػة ويًنيػػػة، قيمتػػػاف: اف القيمػػػة  :واجلػػػواب واضػػػح وىػػػو
عليػو أال ترد اف الذىب أاضل وأ رؼ من الفضة واا أ رؼ مػن الػباب، يف حػد ذواشػا؟ وكػذلك اإلمػاـ الكػا م  ،وابلذات
عامػال اهػل أنقػل ذلػك مػن  14السجوف لسنوات قيل اهنا بل ػس  وبطوفادلطامًن   ل م لذي كاف مضطهدال م لوالل يف ا السبلـ

 قيمتو  يئال؟ كبل مث كبل.
 هللا والرسول واآلل حبّ  -ب
وسػػػائر  عليػػػو السػػػبلـوأمػػػًن ادلػػػؤمنٌن  صػػػلى هللا عليػػػو والػػػو وسػػػلمرسػػػوؿ هللا  اف حػػػب    أال تػػػرد كػػػذلك  ، اانػػػواحلػػػب  الثػػػا : 
ضػػوعية يف حػػد ذاتػو )وإف كانػػس لػػو الطريقيػة أيضػػال( ولػػذا ور  يف احلػػديث لػو ادلو  علػػيهم السػػبلـواألئمػة  علػػيهم السػػبلـاألنبيػاء 
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  (1)((...َحَسَنٌة اَل َتُضرُّ َمَعَها َسيَِّئةٌ  عليو السالمُحبُّ َعِليِّ ))
 ؟((َحَسَنٌة اَل َتُضرُّ َمَعَها َسيَِّئةٌ  عليو السالمُحبُّ َعِليِّ ))كيف يكون 

و العػػامل قػػائبلل: أسػػ لك سػػؤالٌن ا جػػب عنهمػػا وقػػد اعػػبض أحػػد الطػػبلب علػػى أحػػد العلمػػاء ابف ىػػذا يػػًن معقػػوؿ ا جابػػ
 قاؿ: تفضل! اقاؿ: وستعرؼ وجو احلقيقة بوضوح!

نعم اانو قد  :الطالباقاؿ  ؟((َحَسَنةٌ  عليو السالمُحبُّ َعِليِّ ))السؤاؿ األوؿ: أال تعتقد ابل ق األوؿ من احلديث وىو 
بُّدَ  ِإالَّ ُمدْمِمٌن اَل يُِ )): عليو السػبلـلعلي  قاؿ  عليو والو وسلمصلى هللابل ور  انو ) ور ت الرواات من كتب الفريقٌن بذلك

دددوَم اْلُمدددْمِمِن ِبَسدددْيِفي َىدددَذا َعلَدددى َأْن يُدْبِغَضدددِ  َمدددا )): عليػػػو السػػػبلـوقػػػاؿ  (2)((َواَل يُدْبِغُضدددَ  ِإالَّ ُمنَددداِفٌ ... ُْ ُْ َخْي دددَرْب ََ لَدددْو 
نْدَيا ِبَمَّاِِتَا َعَلى اْلُمَناِفِ  َعَلى َأْن يُِبَِّ  َمدا َأَحبَّد، وَ أَبْدَغَضِ   ُْ الدُّ َوَذلِدَ  أَنَّدُو ُقِضدَي فَانْدَقَضدى َعلَدى ِلَسداِن النَّدِ ِّ  ؛ِ  َلْو َصبَدْب

حسػنة كمػا  عليػو السػبلـعلػي  ابل  ك يف اف حػب   (4)((3)((اَل يُِبَُّ  ُمَناِف ٌ يُّ اَل يُدْبِغُضَ  ُمْمِمٌن وَ اأْلُمِّيِّ ص أَنَُّو قَاَل اَي َعلِ 
  ؟((رُّ َمَعَها َسيَِّئةٌ اَل َتضُ ))رسوؿ هللا حسنة، ولكن اإل كاؿ يف ال ق الثا   اف حب  

 ؟(5)(ِإنَّ احْلََسَناِت يُْذِىْْبَ السَّيَِّئاتِ )اقاؿ العامل: إذال أجب على السؤاؿ الثا : أمل يقل هللا تعاىل: 
ِإنَّ احْلََسدددَناِت يُدددْذِىْْبَ )و ،الصػػػ ردىػػػي اقػػػاؿ العػػػامل: إذال حػػػب علػػػي حسػػػنة بػػػنل الػػػرواات اهػػػذه  !اقػػػاؿ الطالػػػب نعػػػم

 بنل اآلية اهذه الكربد، ا ين وجو االعباض! (تِ السَّيَِّئا
 وال يع  ذل  اإلغراء ابدلعصية أبداً 

أقوؿ: واف ذلك لكذلك، وال يعين ذلك إيراء الناس ابدلعاصي إذ كما اف االست فار ميحو الذنوب اكذلك حب الرسػوؿ 
 علػػػى ادلعصػػػية اكػػػذلك إذا اعتػػػرب حػػػب  بػػػذلك واآلؿ، وكمػػػا اف هللا إذ اعتػػػرب االسػػػت فار ماحيػػػال للػػػذنوب مل يكػػػن م ػػػجعال ذلػػػم 

 .الرسوؿ واآلؿ ماحيال للذنوب
 ػػى اف نعػػم يبقػػى اف الػػذنب تكمػػن خطورتػػو يف انػػو يػػبؾ أثػػرال وضػػعيال علػػى امثبػػة امػػن يػػذنب مث يػػذنب مث يػػذنب اانػػو ت  

مسػتقرال،  ايكػوف إميانػو مسػتعارال ال عليػو السػبلـواألمػًن  صػلى هللا عليػو والػو وسػلم والرسػوؿ هلل تعػاىلزلبتو  و ادلتتالية  وب  فقده ذن  ت  
فقػده إميانػو والعيػاذ ابهلل، بػل الػذنب ه إىل ثٍف اثالث ارابػ  حػ  ي  بو إذ قد جير   من يذنب الذنب الواحد ابل يستهينن  بل ح  

نظػػر إىل ادلػػرأة األجنبيػػة ال ره ولػػذا  ػػد اف مػػن د  بق ػػوالتعلػػق القلػػل والفكػػري والنفسػػي والروحػػي الواحػػد  ػػا يػػبؾ أثػػرال علػػى امثبػػة 
أو ينعػػدـ وقػػد تقفػز صػػورشا إىل ذىنػو وىػػو وسػػ   حضػػور قلبػو يف الصػػبلة يقػل  ريبتػو يف الصػػبلة ومناجػاة الػػرب و   اػػافمسػح هللا

                                                           

 .86  4ىػ، ج1445قم،  - عليو السبلـابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد ال هداء  (1)
 .319  2ىػ، ج1449قم،  - عليهم السبلـدمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل ال يعة، مؤسسة  ؿ البيس  (2)
 .477قم،   –السيد ال ري  الرضي، هنج الببلية،  ارة اذلجرة للن ر  (3)
 ية منا.ىذه اإلضااة توضيح (4)
 .114سورة ىو :  ية  (5)
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 ة وما أعظم تلك من خسارة.سلبو خ وعو ابدلر  تالصبلة أو الدعاء أو الزارة ا
َْ ُتْ ِهدددددددددددددددُر ُحبَّدددددددددددددددوُ   تَدْعِصدددددددددددددددي اإِللدددددددددددددددو َوأنْددددددددددددددد

 

 ىدددددددددددددددددددددذا زلدددددددددددددددددددددداٌل يف القيددددددددددددددددددددداس بددددددددددددددددددددددديعُ  
 

 ُحبُّددددددددددددددددَ  َصدددددددددددددددداِدقاً أَل َْعتَددددددددددددددددوُ  لَددددددددددددددددْو كددددددددددددددددانَ 
 

دددددددددددددددددددبُّ ُمِطيددددددددددددددددددددعُ    إنَّ اْلُمِحدددددددددددددددددددبَّ ِلَمدددددددددددددددددددْن يُِ
 

ِّْ يددددددددددددددددددددددوٍم يبتددددددددددددددددددددددديَ  بنعمددددددددددددددددددددددةٍ   يف كدددددددددددددددددددددد
 

َْ لْدددددددددددددددددددكِر ذاَك مضددددددددددددددددددديعُ    مندددددددددددددددددددُو وأنددددددددددددددددددد
 

 اراج  وقد اصلنا الكبلـ حوؿ ذلك وحوؿ أصل اإل كاؿ واجلواب يف كتاب ) عاع من نور ااطمة(.
ا مػػن ال ػػرؼ الػػذال وادلطلوبيػػة الذاتيػػة وقػػد قػػاؿ مػػا مطلػػوب لذاتػػو دلػػا ايهاف العلػػم واحلػػب، كػػل منهػػ ىػػو ومػػوطن ال ػػاىد

ْْ َيْسَتِوي الَِّذيَن يَدْعَلُمدوَن َوالَّدِذيَن اَل يَدْعَلُمدونَ )تعاىل:  ِّ )و (1)(َى يُن ِإالَّ احْلُدبُّ ))و (2)(الَّدِذيَن مَمنُدوْا َأَدددُّ ُحبِّدا ّللِّ ِْ الددِّ   (3)((َىد
 .وإىل  نب معاصيوضال ااف حب هللا طريق إىل إطاعتو أيضال كما اهنما مطلوابف طريقيال أي
كمػا انػو طريػق إىل زلػو  -2ذو قيمػة ذاتيػة  -1و طريػق جلهػة أخػرد وىػي زلػو ذنوبػو أيضػال اهػو كما  هر  ا سبق اف حب  

  عة وادلو ة.اانو على قدر امثبة تز ا  اإلطا  كما انو طريق م ج  لبللتزاـ ابلطاعات والعبا ات -3الذنوب ادلاضية 
مػو مطلػوب وكمػاؿ واضػيلة كمػا ىػو اتعل   ،  لينفػق علػى عيالػوج ليتو  ػوكذلك العلم اػاف الطالػب  اجلػامعي يػدرس ليت ػر  

 الوجو وحفظ النفس واإلنفاؽ على األىل والعياؿ.ماء وف مقدمة ل اية أخرد وىي ص  
 الركض حنو اجلامعة! -ج

لذاتو دلا ايػو مػن ادلصػلحة إذ  كراضة من الراضات اانو مطلوب  الركض مبثاؿ عريف معروؼ وىو لذلك بل وميكن التمثيل
)أي ادلصػػلحة كامنػػة ايػػو( اػػ ذا  مبػػا ىػػو ىػػوبػػو فػػااظ ادلػػرء علػػى صػػحتو اجلسػػدية والنفسػػية والعقليػػة أيضػػال اهػػو مطلػػوب نفسػػي 

 اانو يكوف مطلوابل يًنال أيضال. كي يصل إليها يف ادلوعد امثد   ركض اب اه اجلامعة
 عليو السالمجديد لكون الثواب على نفس ادلْي لزايرة احلسني جو و 

اػػػة و ػػػبهة طرحهػػػا صػػػاحب الكفايػػػة وىػػػي اف األجػػػر يكػػػوف علػػػى ذي ادلقدمػػػة ألنػػػو ادلػػػ مور بػػػو و عقػػػدة معر  وبػػػذلك تنحػػػل  
ػاكيػ   :ر اإلنساف على ادلقدمة ألهنا ال مصلحة ايها أبدال، وعليػووعليو ابل معىن ألف يؤج   ،وادلطلوب وحامل ادلصلحة ر نفس  

مثبلل؟ ااف ادل ي طريقػي مقػدمي، ا جػاب: ابنػو إمػا مػن ابب  عليو السبلـاألجر العظيم ادلذكور للم ي لزارة اإلماـ احلسٌن 
 خًن األعماؿ أمحزىا أو من ابب التفضل اإلذلي امثض والصرؼ.اف 

ىػػو جػػام  للجهتػػٌن: وىػػي اف مػػن األ ػػياء مػػا  ،ولكػػن التحقيػػق يػػًن ذلػػك وىػػو يعتمػػد علػػى ىػػذه ادلقدمػػة الػػ  أ ػػران إليهػػا
ادلصػػلحة كمػػا انػػو مقدمػػة ألمػػر  خػػر ايػػو ادلصػػلحة أيضػػال كمػػا سػػبق مػػن مثػػاؿ يف حػػد ذاتػػو الطريقيػػة وادلوضػػوعية، إذ تكػػوف ايػػو 

مقدمػة للػزارة اال ايػة ىػي الػزارة وىػي  ىػو كػذلك، اانػو مػن جهػةٍ  عليػو السػبلـالعلم واحلب هلل، وادل ي لزارة اإلمػاـ احلسػٌن 
                                                           

 .9سورة الزمر:  ية  (1)
 .165سورة البقرة:  ية  (2)
 .79  8طهراف، ج –ثقة اإلسبلـ الكليين، الكايف،  ار الكتب اإلسبلمية  (3)
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( بػل ادلطلػوب عليػو السػبلـمطلػوب لذاتػو أي ادلطلػوب لػيس اقػ  )ادل ػي لػزارة اإلمػاـ اانػو  من جهػة أخػردو لكن و اذلدؼ، 
( اػػػ ذا اػػػرض اف   صػػػال ال يسػػػتطي  الػػػزارة وأمكنػػػو اقػػػ  اف مي ػػػي خطػػػوات مػػػ  عليػػػو السػػػبلـأيضػػػال )ادل ػػػي يف زارة اإلمػػػاـ 

وحتقيػق ىػذا اجلػواب  حػث.اية( ااف ايها الثواب أيضال، وىػذا جػواب  خػر نضػيفو إىل أجوبػة أخػرد ذكرانىػا يف ذلػك ادلب)ادل   
 م  األخذ والر  ايو موكوؿ لذلك ادلوطن.

وىػػو يايػػة وىػػدؼ وىػػو يف الوقػػس  ،و)الصػػرا  ادلسػػتقيم( ىػػو مػػن ىػػذا القسػػم الثالػػث اانػػو مطلػػوب لنفسػػو ومطلػػوب ل ػػًنه
 . وايتنم!، اااهم ا من رعاؾ هللاوىو احلامل للمصلحة بذاتو كما انو طريق للوصوؿ إىل ما ايو ادلصلحة ،نفسو وسيلة

 معاين الصراط ادلستقيم
 ىي:و ويظهر ذلك ابلتدبر يف ادلعا  ال  ذكرت للصرا  ادلستقيم وادلعا  

 القرمن الكرمي
ُْ َعَلى َأِمرِي اْلُمْمِمِننَي )) احل  ار ث  األ  ع و ر ، ع ن  اقد ور   أوالل: القر ف الكرمي، كما اسرتو بو بعض الرواات عليو قَاَل: َدَخْل

:فَدُقْلد السدالم ُْددُّ بِدِو ِدينَدنَددا ُْ ْعنَدا الَّدِذي َن ْعنَدا َأْدددَياَء (1)اَي َأِمدرَي اْلُمدْمِمِننَي، ِإَنَّ ِإَذا ُكنَّدا ِعْنددَدَك نَِ ، َوِإَذا َخَرْجنَدا ِمدْن ِعْندِدَك نَِ
 .(7)«َأ َو َقْد فَدَعُلوَىا؟!»سُلَْتِلَفًة َمْغُموَسًة، الَ َنْدِري َما ِىَي؟! قَاَل: 

 ُْ  : نَدَعْم.قَاَل: قُدْل
ُْ َرُسوَل اّللَِّ »قَاَل:  ْع َنٌة. صلى هللا عليو والو وسلمنَِ ُْ فَدَقاَل: اَي زُلَمَُّد، َسَتُكوُن يف أُمَِّتَ  ِفتدْ َرئِي  يَدُقوُل: َأََتين َجبدْ

َلُكْم ِمْن َخََبٍ، َوَخبَدُر َما بَدْعدَكُ  ، ِفيِو بَدَياُن َما قَدبدْ َها؟ فَدَقاَل: ِكَتاُب اّللَِّ : َفَما اْلَمْخَرُج ِمندْ ُْ دَنُكْم، َوُىدَو قُدْل ْم، َوُحْكُم َما بَديدْ
َْ ِبَغرْيِِه َقَصَمُو اّللَُّ  ُْ لَْيَس اِبذْلَْزِل، َمْن َولَِيُو ِمْن َجبَّاٍر فَدَعِم اْلَفْص
ُْ اّللَِّ (1) ُ، َوُىدَو َحْبد ََلَُّو اّللَّ ، َوَمِن اْلَتَمَس اذْلَُدى يف َغرْيِِه َأ

َراُط اْلُمْسَتِقيُم، الَ ُتزِيُغُو اأْلَْىَواُء، َوالَ تَدْلدِبُس بِدِو اأْلَْلِسدَنُة، َوالَ َلْلَدُ  َعلَدى الدرَّدِّ  اْلَمِتنُي، َوُىَو الذِّْكُر احْلَِكيُم، ، َوالَ َوُىَو الصِّ
َبُع ِمْنُو اْلُعَلَماُء. ْْ َقِضي َعَجائُِبُو، َوالَ َي  تَدندْ
َعْتُو َأْن قَدالُ  ْعنادا قُددْرمَنً َعَجبداً   يَدْهدِدي ِإَل الرُّْدددِ )وا: ُىَو الَِّذي ََلْ ُتِكنَُّو اجلِْنُّ ِإْذ نَِ َمدْن قَداَل بِدِو َصدَدَق، َو َمدْن  (4)(ِإَنّا نَِ

َْ ِبِو ُأِجَر، َوَمِن اْعَتَصَم ِبِو ُىِدَي ِإَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم، ُىَو اْلِكَتاُب اْلَعزِيُز الَِّذي  ُْ ِمْن بَدنْيِ َيَديْد)َعِم ِو َوالَ ِمدْن الَ َيَْتِيِو اْلَباِ 
يددٍ  ٌْ ِمدْن َحِكديٍم يَِ مطلػوب لذاتػو اانػو ادلقصػد وال ايػة كمػا ىػو مطلػوب ل ػًنه  –القػر ف الكػرمي  –اانػو ، (6)(( (5)(َخْلِفِو تَدْنزِيد

                                                           

ك م وترييب يف الثوابس وترىيب من العقاب. ظمواعو من نصائح وإر ا ات  (1)  وح 
 بتجريهم على تفسًن كتاب هللا وأتويلو ب ًن علم وال ىدد. لعل ادلرا : ب صبهم اخلبلاة، أو (2)
 وقد رأينا كي  قصم هللا كثًنال منهم يف الربي  العريب، والباقي يف الطريق إبذف هللا تعاىل. ،كالظلمة العاملٌن ابلظلم واالستبدا   (3)
 .2 – 1سورة اجلن:  ية  (4)
 .42سورة اصلس:  ية  (5)
 .16-15  1لبحرا ، الربىاف يف تفسًن القر ف، مؤسسة البعثة، جالسيد ىا م احلسيين ا (6)
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 مث بعػد  ػد اف ،النظػر إليػو حفظػو أو اانو الطريق إىل هللا تعاىل، ولذلك  د اف تبلوة القر ف يف حد ذاشا ذلا الثواب، وكػذلك
إىل هللا مػن جهػة ثلثػة مقػر  ب مقدمػة للعمػل كمػا انػو مػن جهػة أخػرد اتبلوتو ايهػا ادلصػلحة كمػا انػو  ،العمل بو لو ثواب  خر

 تعاىل.
 ن واألئمة ادليامنيو األنبياء وادلرسل
  :عليهم السبلـثنيال: األنبياء واألئمة 
دِد بْدِن ُمْسدِلٍم، قَداَل: اْلعَ ))قولو يف تفسًن ىذه اآلية(  عليو السبلـور  عن اإلماـ الصا ؽ أما األنبياء اقد  : َعدْن زُلَمَّ يَّاِدديُّ
ُْ َأاَب َعْبدِد اّللَِّ  : وَ  عليدو السدالم َسأَْل دَعدْن قَددْوِل اّللَِّ نا  فَاحِتَدُة اْلِكتَدابِ »اْلُقدْرمَن اْلَعِ ديَم فَدَقداَل: اَك َسدْبعاً ِمدَن اْلَمثاداين وَ َلَقدْد متَديدْ

: ِإنَّ اّللََّ َمنَّ َعلَديَّ ِبَفاحِتَدِة اْلِكتَداِبِ ِمدْن َكْندِز اْلَعدْرِش، صلى هللا عليو والو وسلم ]يُدثَدَّنَّ ِفيَها اْلَقْوُل، قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل اّللَِّ 
  :ِفيَها

ا ذََكْرَت رَبََّ  يف اْلُقْرمِن َوْحَدُه َولَّ  رِِىْم نُدُفورًا.ِبْسِم اّللّاِ الرَّْياِن الرَِّحيِم اآْليَُة الَِِّت يَدُقوُل ]ِفيَهاِ: َوِإذا  ْوا َعلىا َأْدابا
ِْ اجْلَنَِّة، ِحنَي َدَكُروا اّللََّ ُحْسَن الثدََّواِب.َواَ  اَلِمنَي َدْعَوى َأْى  حْلَْمُد ّلِلّاِ َربِّ اْلعا
ُْ َنَاَواتِِو. وَ  ُ َوَأْى َقُو اّللَّ ُْ: َما قَاذَلَا ُمْسِلٌم َقطُّ ِإالَّ َصدَّ َرئِي يِن قَاَل َجبدْ اِلِ  يَدْوِم الدِّ  ما

َك نَدْعُبُد ِإْخاَلُص  ُْ َما  ََلَب ِبِو اْلِعَباُد َحَواِئَجُهْم. ِإايّا َك َنْسَتِعنُي َأْفَض  اْلِعَباَدِة. َوِإايّا
ُ َعَلْيِهْم. رااَط اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَط اأْلَْنِبَياِء، َوُىُم الَِّذيَن أَنْدَعَم اّللَّ  ِاْىِدََن الصِّ

 .(1)(( «.نَي( النََّصاَرىَغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم اْليَدُهوُد َو)َوَغرْيِ الضَّالِّ 
َراُط اْلُمْسَتِقيمُ )) :عليهم السبلـاقد ور  عنهم  عليهم السبلـواما األئمة   .(2)((حَنُْن َواّللَِّ الصِّ

 ومعرفتو عليو السالمأمري ادلممنني 
انفس األنبياء واألئمة  الرواية،كما ور  يف   (3)((َوَمْعرِفَدُتوُ  عليو السالمُىَو َأِمرُي اْلُمْمِمِننَي )) (الصراط ادلستقيم) ثلثال:

ءِ  َعَلى السَّاَلمُ ))اهم بذاشم  وعلى مقدمتهم أمًن ادلؤمنٌن صرا  مستقيم ... َعَلى اأْلَِدالَّ ، وىم مطلوبوف لذاشم كما (4)(( اّللَِّ
ن ا ذا  الوالدين بٌن مستحب وواجب ح  إذا كاان كااري ر  بوف إىل هللا تعاىل، ويوضح ذلك اف ب  كما ىم مطلوبوف ألهنم ادلقر   

عليهم واألئمة  السبلـ عليهم ومبا اا والداف مؤمناف، واألنبياء -بمبا اا والداف  -أكاان مؤمنٌن كانس لرباا جهتاف: 
من ىذه اجلهة كما وجب  كرىم لكوهنم الطرؽ إىل هللا  وطلب رضاىم حيث كانوا وسائ  الفيض وجب  كرىم السبلـ

                                                           

، و يف )الربىػاف يف تفسػًن القػر ف، مؤسسػة 22  1ىػػ، ج1384طهػراف،  –دمحم بن مسعو  العيا ي، تفسًن العيا ػي، ادلكتبػة العلميػة  (1)
 (.115  1البعثة، ج

 .66  2ىػ، ج1444قم،  –كتاب علي بن إبراىيم بن ىا م القمي، تفسًن القمي، مؤسسة  ار ال (2)
 .32ىػ،  1443قم،  –ال يخ الصدوؽ، معا  األخبار، مؤسسة الن ر اإلسبلمي  (3)
 .578  4طهراف، ج –ثقة اإلسبلـ الكليين، الكايف،  ار الكتب اإلسبلمية ( 4)
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 .تعاىل
 صػلى هللا عليػو والػو وسػلمولػذلك كػاف مػا سػن و النػل   ات مل ال،ولذلك  د أيضال اف قوؿ ادلعصـو حجة واعلو وتقريره أيض

وقد أوضحنا يف كتػاب )احلجػة معانيهػا ومصػا يقها( اف ذات ادلعصػـو ونفسػو ىػي حجػة  ،(1)واجب اإلتباع مثل ما ارضو هللا
 .ال قولو واعلو وتقريره اق  اراج  وجو تصوير ذلك ىنالك

الكمػاالت ولػػذلك  ػػد اف كػػل مػػن از ا  نفػػس معراتػػو كمػاؿ بػػل ىػػي أمسػػى  اػػاف عليػو السػػبلـوكػذلك معراػػة أمػػًن ادلػػؤمنٌن 
ومعراتػػو، مػػن جهػػة أخػػرد،  ،مبقاماتػػو واضػػائلو ومناقبػػو وعلومػػو ومواقفػػو معراػػةل از ا  كمػػاالل ومنزلػػةل عنػػد هللا تعػػاىل ولػػديهم أيضػػال 

 طريق إىل معراة هللا تعاىل ومقرب ة إليو.
 دمحم وملو حبّ 

طريقي كما أوضحنا ذلك أيضػال.  –حب دمحم و لو( احبهم موضوعي رابعال: كما ور  عن ابن عباس قولو يف تفسًن اآلية )
 ىذا.

  لب للحاصْ (اىِدَنَ )اجلواب عن دبهة ان 
دَراَط ادلُسدَتِقيمَ )وقد مضس أجوبة ثبلثة على اإل كاؿ ابف ادلؤمن إذا قرأ ىذه اآلية الكرمية  و عػا هبػذا الػدعاء  (اىِدََن الصِّ

 ل و، اقد أجبنا بوجوه ثبلثة: من طلب احلاصل وىو زلاؿ أو يكوف اانو
 األوؿ: اف الطلب ىو للهداية يف مرحلة الع ل ة ادلبقية أي لبلستمرار عليها والبقاء والدميومة.
 الثا : انو طلب للدرجات العليا من اذلداية، وسي ل إبذف هللا تعاىل ت عيبو إىل جوابٌن.

 ، أي طلب اإليصاؿ للمطلوب بعد حصوؿ إراءة الطريق.الثالث: انو طلب للهداية التكوينية بعد االىتداء نظرال 
 يف ادلصادي  ادلتجددة والقضااي ادلستحدثةالوجو الرابع: 
ددددَراَط ادلُسددددَتِقيمَ )اف ادلػػػػرا  مػػػػن  اذلدايػػػػة للصػػػػرا  ادلسػػػػتقيم يف لصػػػػرا ، مبعػػػػىن دلتعل قػػػػات ايػػػػات ادلتجػػػػد ة التجل    (اىددددِدََن الصِّ

د ة، ولػػػيس ادلػػػرا  اف ىنالػػػك صػػػراطات أخػػػرد واف ادلػػػرا  ابآليػػػة اذلدايػػػة إليهػػػا وذلػػػك ادلوضػػػوعات ادلسػػػتحدثة وادلصػػػا يق ادلتجػػػ
  ر  وال ريػب اف التتبػ  يقػو ان إىل اف القػر ف الكػرمي مل ي ػ ،ر اهػو كلػي منحصػر ابلفػر   وال يتكػر  لبداىة اف الصرا  واحد ال يتعػد  

َوَأنَّ َىدَذا )ل، مثل قولو تعػاىل: ب  مقابل الصرا ، عرب  عنو ابلس   ايو الصرا  بصي ة اجلم  أبدال بل انو إذا أرا  مجعو ايما وق  يف
َْ فَدتَدَفددرََّق ِبُكددْم َعددن َسددِبيِلوِ  ددُب وذلػػك ألف الصػػرا  إىل هللا تعػػاىل واحػػد وإ ػػا لػػو  (2)(ِصددَراِ ي ُمْسددَتِقيًما فَدداتَِّبُعوُه َوالَ تَدتَِّبُعددوْا السُّ

إىل هللا وموسػػى وعيسػػى وسػػائر األنبيػػاء وعلػػى رأسػػهم النػػل ادلصػػطفى دمحم متعلقػػات ومصػػا يق متعػػد ة اػػ براىيم النػػل صػػرا  
 .عليهم السبلـكل منهم صرا  إىل هللا تعاىل وكذلك كل واحد من األئمة   صلى هللا عليو والو وسلم
اننػػا نطلػػب مػػن هللا تعػػاىل اف يهػػدينا للصػػرا  ادلسػػتقيم عنػػد مواجهػػة كػػل موضػػوع مسػػتحدث، ذلػػك اف  وبكلمػػة أخػػرد:

                                                           

 راج  )ادلعاريض والتورية( ويًنىا. (1)
 .153سورة األنعاـ:  ية  (2)
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ية وتكػوف أمامػو خيػارات صػعبة امػا ىػو الصػرا  ادلسػتقيم الػذي يرضػي هللا تعػاىل ايهػا؟ اإلنساف كثًنال ما يواجو حتدات مصًن 
ددُد ))ولػػذا ور   ُْ فَدَقدداَل: اَي زُلَمَّ َرئِيدد َهددا؟  صددلى هللا عليددو والددو وسددلمَأََتين َجبدْ ُْ َفَمددا اْلَمْخددَرُج ِمندْ نَددٌة قُدْلدد َسددَيُكوُن يف أُمَّتِددَ  ِفتدْ

َلُكْم مِ  ُْ لَدْيَس اِبذْلَدْزِل َمدْن َولِيَدُو ِمدْن فَدَقاَل: ِكَتاُب اّللَِّ ِفيِو بَدَياُن َما قَدبدْ دَنُكْم َوُىدَو اْلَفْصد ْن َخرْيٍ َوَخبَدُر َما بَدْعدَُكْم َوُحْكدُم َمدا بَديدْ
ُْ اّللَِّ  ُ َوُىددَو َحْبدد ددلَُّو اّللَّ ََ ُ َوَمددِن الْددَتَمَس اذْلُددَدى يف غَددرْيِِه َأ َْ ِبغَددرْيِِه َقَصددَمُو اّللَّ الددذِّْكُر احْلَِكدديُم َوُىددَو اْلَمتِددنُي َوُىددَو َجبَّدداٍر فَدَعِمدد

َراُط اْلُمْسَتِقيمُ   .(1)((...الصِّ
  لب اذلداية يف كْ فتنة اجتماعية أو سياسية

افػػػي كػػػل اتنػػػة اجتماعيػػػة أو سياسػػػية أو قانونيػػػة أو ع ػػػائرية أو حزبيػػػة أو يًنىػػػا علػػػى اإلنسػػػاف اف يبحػػػث عػػػن الصػػػرا  
 .الصرا  ادلستقيم ايهاادلستقيم ايها وعليو اف يدعوا هللا تعاىل ليهديو إىل 

 ويف أثناء االجتهاد واالستنباط
يهديو للصػرا  ادلسػتقيم يف اجتهػا ه اػاف  لكيهللا تعاىل  عملية االستنبا  عليو اف يدعووىو من  ل ب اجملتهدبل نقوؿ اف 

وايػة أو وجػو اجلمػ  اجتها ه قػد يصػيب وقػد تطػئ اػ ذا طلػب مػن هللا تعػاىل، وإبحلػاح، اف يهديػو للصػواب ودلعػىن اآليػة أو الر 
َوِإَذا َسددأََلَ  ِعبَدداِدي َعدد ِّ فَددِريّنِ َقرِيددٌب ُأِجيددُب َدْعددَوَة الدددَّاِ  ِإَذا )بػػٌن الػػروايتٌن أو  ػػبو ذلػػك، اػػاف هللا تعػػاىل يقػػوؿ: الصػػائب 

 .(2)(َدَعاِن فَدْلَيْسَتِجيُبوْا ِل َوْليُدْمِمُنوْا ِب َلَعلَُّهْم يَدْرُدُدونَ 
ا اآليػػة الكرميػػة نصػػب عينيػػو  ومػػال واف تتحػػوؿ إىل جػػزء مػػن حياتػػو يف كػػل موقػػ  ف جيعػػل كػػل من ػػوىنػػا نؤكػػد علػػى ضػػرورة ا

ػػد ث ومسػػتجد  ولػػدد كػػل اكػػرة وتػػدبر واسػػتنبا  واجتهػػا  استحضػػر اػػورال  أو م ػػكلة أو اكػػرة اكلمػػا عػػن  لػػو وعػػرض أمػػر ،وح 
ف اذلدايػة بيػػده تعػاىل ايطلػػب منػو ابنقطػػاع ابيػػد ىػذه اآليػة وعلػػق قلبػو ابهلل تعػػاىل وأذعػن، مػػرة أخػرد، يف قػػرارة نفسػو ومػن جد

ابف  حقيػػق وإذا اعػػل اإلنسػػاف ذلػػك بصػػدؽ وإذعػػاف وانقطػػ  قلبػػو إىل هللا تعػػاىل اػػاف هللا جػػل امسػػو ،اذلدايػػة للصػػرا  ادلسػػتقيم
تفراغ يػػة ادلعتػػربة، كاسػػيهديػػو للصػػرا  ادلسػػتقيم يف كػػل مسػػ لة ولػػدد كػػل موقػػ  بعػػد اسػػتجماعو طبعػػال لسػػائر ال ػػرو  الظاىر 

 العلماء و بو ذلك. ومدارسةالوس  
ومنهػػػا مػػػا ور  عػػػن اإلمػػػاـ  ،اإلذلػػػي كلمػػػا عػػػرض أمػػػر  ػػػائك وحػػػا ث زلػػػًن   ديدوقػػػد ور ت أ عيػػػة متعػػػد ة يف طلػػػب التسػػػ

دٍد اآْلِويِّ احْلَُسدْيِ ِّ َعدْن ))ابف يقػرأ اإلنسػاف إذا حتػًن  يف أمػٍر  عجػل هللا تعػاىل ارجػوصاحب العصر والزمػاف  دِد بْدِن زُلَمَّ َعدْن زُلَمَّ
َّ تدَ  عليددو السددالمِحِب اأْلَْمددِر َصددا ددراً  ْْ َّ تَدْقددَرأُ اْلَقددْدَر َع ددَر َمددرَّاٍت َوَأقَدلُّددُو َثاَلثَددٌة َوُدونَددُو َمددرٌَّة  ْْ ُقددوُل َىددَذا قَدداَل: تَدْقددَرأُ اْلَفاحِتَددَة َع

ريُكَ  ِْ حِلُْسِن َظ ِّ ِبَ  يف اْلَمْأُموِل َواْلَمْحُذوِر اللَُّهمَّ ِإْن َكداَن  الدَُّعاَء َثاَلاثً: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسَتِخريَُك ِلِعْلِمَ  ِبَعاِقَبِة اأْلُُموِر َوَأْسَت
ُمدُو َولَيَ  ْْ اِبْلَكَراَمدِة َأايَّ ْْ اِبْلبَدرََكِة َأْعَجدازُُه َوبَدَواِديدِو َوُحفَّد وَسدُو الِيدِو َفِخدْر ِلَ اللَُّهدمَّ ِفيدِو ِخيَددَرًة تَددُردُّ  َُ اأْلَْمُر اْلُفاَلينُّ شلَّا َقْد نِيَط
َمُو ُسُروراً اللَُّهمَّ ِإمَّا َأْمٌر َفآَتَُِر َوِإمَّدا نَدْهدٌي فَدأَنْدَتِهي اللَُّهدمَّ ِإيّنِ َأْسد َّ تَدْقدِبُض َذُلواًل َوتَدْقَعُض َأايَّ َتِخريَُك ِبَرْيَتِدَ  ِخيَددَرًة يف َعاِفيَدٍة 

                                                           

 .3  1ىػ، ج1384طهراف،  –يا ي، تفسًن العيا ي، ادلكتبة العلمية دمحم بن مسعو  الع (1)
 .186سورة البقرة:  ية  (2)
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ْْ َواِبْلَعْكسِ َعَلى ِقْطَعٍة ِمَن السُّْبَحِة ُتْضِمُر َحاَجًة ِإْن َكاَن عَ  ْْ َوِإْن َكاَن فَدْرداً اَل تَدْفَع َع  (1)((َدُد اْلِقْطَعِة َزْوجاً فَدُهَو افدْ
 ولنضرب عد ال من األمثلة اذلامة من أمثلة احلاجة إىل الدعاء ابذلداية إىل الصرا  ادلستقيم لدد ادلواق  ادلتجد ة:

 اذلداية إل الزواج الناجح
 ، اقد يػنجح وقػد ال يػنجحكبًن أحد العلماء، يعد  م امرة كربد رلهولة العواقب إىل حد  الزواج، ااف الزواج، حسب تعبًن

 –ق عػػن الزوجػػة اف فق  ػػ –وادلػػرأة إذا أرا ت  –، ومػػن الواضػػح اف الػػبلـز علػػى الرجػػل إذا أرا  الػػزواج وقػػد يسػػعد وقػػد ي ػػقى
اتػػزوج اػػاف ىنػػاؾ  ق واطمػػ ف  اػػ ذا حق ػػ ،السػػوء خطػػًنمنبػػس اف وخصوصػػياشا األخبلقيػػة وعػػن أسػػرشا ومنبتهػػا إذ  –ق عنػػو وحتق  ػػ

نسبة يًن مضمونة من اخلط  وىي رلاؿ ادل امرة اجملهولة إذ اف بعض النساء تبدو صػاحلة بػل ومثاليػة مث بعػد الػزواج بفػبة تت ػًن 
حسػن أخبلقػو  حقيقتهػا كاحلػة ب ػعة، وكػذلك حػاؿ الرجػاؿ اػاف مػن ت ػًن كااػة التحقيقػات إىلعلى ال تت ًن بل تبدو  قد أو

 رجػة، اههنػا ابلضػب  مػوطن احلاجػة  مائة ومثػانٌنواستقامة  ينو قد ينك   عنو يًن ذلك أو قد ينقلب الحقال ايت ًن بزاوية 
ت ػقيين أىدان الصرا  ادلستقيم يف اختيار الزوجة الػ  تكػوف عػوانل يل علػى  يػين و نيػاي وال  :األكرب للتمسك ابلدعاء ابلقوؿ

 يف  نياي أو  يين.
يرزقػاف موال  أ ػرار اػبل يكػوف  همػابل األمر أوس  من ذلك إذ قد يكػوف الرجػل وادلػرأة معػال صػاحلٌن ويبقيػاف كػذلك ولكن

اإلنسػػاف علػػى هللا  ضػػرورة اف يلػػح   تتجلػػى أكثػػرزواجهمػػا مصػػلحة أبػػدال ولكػػن أ  لئلنسػػاف اف يػػدرؾ ذلػػك قبػػل الػػزواج؟ اههنػػا 
واف يهديػػو يف ىػػذا ادلوقػػ  إىل الطريػػق ادلوصػػل إليهػػا اػػاف كػػاف الػػزواج هبػػا ىػػو الطريػػق تعػػاىل ابف جيعػػل زواجػػو طريقػػال إىل اجلنػػة 

ل اليهد قلبو   ويسوقو إليها وإال اليضرب على قلبو وليصرؼ رأيو. وىا ادلوص 
 اذلداية للموقف الصحيح من ادلْاركة يف انتخاابت الدول الغربية

وذلػك  ل ػرب االنتمػاء لؤلحػزاب ادل تلفػة وادل ػاركة يف االنت ػاابتىل األاضل لبعض ادلسػلمٌن ادلتواجػدين اب مثال مخر:
ادلسػػيحيٌن اي ػػحنوىم و  اليهػػو  كػػي تكػػوف ذلػػم مواقػػ  قيا يػػة يف تلػػك األحػػزاب بػػدؿ اف يصػػل إليهػػا الصػػهاينة وادلتطراػػوف مػػنل

ختػاذ قػرارات لصػامل ادلسػلمٌن إذا وصل ادلسلموف ااهنم سيداعوف اب ػاه ا بينما، يف مقابل ذلك،، ؟ابلعداء لئلسبلـ وادلسلمٌن
  ؟اختاذ قرارات معا ية لئلسبلـ وادلسلمٌن  وفولوف على األقل أو ف   

حجػػة بعػػض األطػػراؼ، ولكػػن تقابلهػػا حجػػة  خػػرين وىػػي اف االخيػػرا  يف أحػػزاهبم ال تلػػو مػػن مقارنػػة بعػػض  اتلػػك ىػػي
 .وانو ال تلو من نوع أتييد وتقوية ذلم، ثنيال  ،أوالل  ،ادلنكرات
 ،وؿ بعػػض  خػػر: ابف ادلسػػ لة  اخلػػة يف صػػ رات ابب التػػزاحم ألف ذلػػا جهػػات تػػرج ح الػػدخوؿ وجهػػات تػػرج ح العػػدـويقػػ

امػا ىػو  –ىنالػك ذلػك وادلبليٌن من ادلسػلمٌن يواجهػوف  –وإجيابيات وسلبيات، والسؤاؿ ىو انو عند مواجهة ىكذا موق  
 الصرا  ادلستقيم والقرار احلكيم يف ذلك؟

 وقف يف القضااي اخلطريةدروط سالمة ادل
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 من ال ؤوف العامة، وليسس   انل   صيال خاصال، لذلك اانو ال بد من ثبلث أمور: ىيىو اف القضية ولعل األصح 
 للت  يل ادلوضوعي لؤلىم وادلهم يف ابب التزاحم.وصوالل األوؿ: است ارة أىل اخلربة 

علػػيهم  عليػػو أو يؤيػػده اف اخيػػرا  اال ػػ ا ، يف زمػػن األئمػػة الثػػا : االسػػتئذاف مػػن الفقيػػو اجلػػام  لل ػػرائ ، والػػذي يػػدؿ
أيذف دلثػػل علػػي بػػن يقطػػٌن وال أيذف  عليػػو السػػبلـاكػػاف  عليػػو السػػبلـ، يف سػػلك احلكومػػة، كػػاف منوطػػال إبذف اإلمػػاـ السػػبلـ

ومػدد سػيطرة  ػهواتو  ،آلخرين، وذلك حسب معراتو بػدخائل ال ػ ل و ػاكلتو النفسػية ومػدد قػوة   صػيتو مػن عػدمها
ومن جهة  ،اهذا من جهة ،ره؟ إىل يًن ذلكبنو أو  جاعتو؟ ومدد حكمتو أو شو  ومدد ج   ،ـأو قوتو ال ضبية عليو أو العد

ػػبيػػدور األمػػر مػػدار معراتػػو  :أخػػرد التعػػاطي مػػ  أمثػػاؿ ىػػؤالء األاػػرا  )الظػػاىر  يفهم تاـ وطػػريقوضػػ  احلكومػػة وخصػػائل احلك 
اجملتمػ  واحلاجػات والضػرورات الػ  ال  بوضػ معراتو ي أالعاـ  من جهة ثلثة: معراتو ابلوض و االنتماء منهم أو اخلفي ادلتقي( 

 ميكن اختاذ أي قرار إال مبعراتها تفصيبلل.
، بػػل جيػػب عليػػو وجػػوابل  اػػ ذا كػػاف الفقيػػو اجلػػام  لل ػػرائ  زليطػػال ابلظػػروؼ ادلوضػػوعية والذاتيػػة اآلنفػػة الػػذكر لػػـز الرجػػ  إليػػو

 .كفائيال ذلك
جهة وبٌن أىل احلل والعقد مػن أىػايل تلػك الػببل  مػن ادل لصػٌن األكفػاء الثالث: اف يكوف ذلك  ورد بٌن العلماء من 

كفػػىوسػػائ  التواصػل االجتمػاعي عػرب أو  اعػػرب الػوكبلءف أمكػن اجتمػاعهم مجيعػػال اهػو ادلطلػوب وإال  اػػ ،مػن جهػة أخػرد  واال 
ورد الفقهػاء والقيػا ات )أمرىم  ورد بينهم( وقد اصلنا الكبلـ عػن ذلػك يف كتػاب ) ػ كوفاجتماع ثلة منهم حبيث يصدؽ  

 .(1)اإلسبلمية(
 احلوزة أو ادلنصب؟

لو  ار األمر يف رجل الدين بٌن اف يستمر يف الدراسة احلوزوية أو يف التدريس يف احلوزة وبٌن اف يتو ػ  يف  مثال اثلث:
لو إىل اجلنػػة أو إىل القيػػاـ أىػػم؟ ومػػا ىػػو الصػػرا  ادلسػػتقيم الػػذي يوصػػ ام منصػػبال رايعػػال، اايهمػػيتسػػن  اف الدولػػة يف موقػػ  مهػػم أو 

 بو يفتو ال رعية على أحسن وجو، من بٌن اخليارين؟
دَراَط ادلُسدَتِقيمَ )قػائبلل ر اإلنساف ىذا الطلب ويدعو إبحلاح ابلغ ىهنا تتجلى أاية اف يكر    مػن  –والػذي يعػين  (اىِدََن الصِّ

َراَط ادلُسَتِقيمَ ) - ابدلصداؽ التفسًن ابب وىػي الػ  أمػران ايهػا أيضػال  ،حا ثػة وقضػيةٍ  مسػتجد    حا ثػة وأمػر   يف كػل (اىِدََن الصِّ
ددةُ ))بػػػ ددِِت َعلَددْيُكْم َوَأََن ُحجَّ لنعػػرؼ ابلرجػػوع إلػػيهم  (2)((  اّللَّ َوَأمَّددا احْلَددَواِدُث اْلَواِقَعددُة فَدداْرِجُعوا ِفيَهددا ِإَل ُرَواِة َحددِديِثَنا فَددِرندَُّهْم ُحجَّ

 ا.الصرا  ادلستقيم يف تلك األمور كله
 ادلعاين األربع، متكاملة غري متمانعة

مث اف ىذه ادلعا  األرب  وادلعا  اآلتية، ليسس من قبيػل مانعػة اجلمػ  بػل ىػي مػن قبيػل مانعػة اخللػو، إذ ال تضػا  بػٌن كػل 
إذ  وأتمػلاف ترا  ممجعها بل اف اإلطبلؽ زلك م إال اف يػدعى االنصػراؼ عػن ادلعػىن األخػًن اتػدبر  إ كاؿ يفتلك ادلعا  ابل 

                                                           

 كما جرد حبث جوانب من ذلك يف كتاب )حدو  والية الفقيو يف اكر اإلماـ ال ًنازي( اراجعو.  (1)
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 وهللا العامل وسي ل إبذف هللا وجو لتقوية ال موؿ اانتظر. ال وجو لذلك بعد كونو تفسًنال ابدلصداؽ
 ومخر دعواَن ان احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو الطيبني الطاىرين


