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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
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن ،سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوـ الدين ،وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
الصراط ادلستقيم يف حتدايت احلياة
ومستجدات احلوادث
()7

ِ
ِ
يم)
الص َرا َ
قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :اىد ََن ِّ
ط ادلُستَق َ

()1

من بصائر اآلية الكرمية( :الصراط ادلستقيم) ىدف أو وسيلة؟

ِ
ِ
يم) مػ اف الصػرا
الص َدرا َ
قد يواجو ادلتدبر يف ىذه اآلية الكرمية ،بتساؤؿ ىاـ عن الوجو يف قولو تعػاىل( :اىدد ََن ِّ
ط ادلُسدتَق َ
ىػػو الطريػػق والطريػػق مقصػػو ل ػػًنه ،وذو الطريػػق ىػػو ادلقصػػو لذاتػػو ،وبعبػػارة أخػػرد :الطريػػق مقدمػػة وذو ادلقدمػػة ىػػو ادلطلػػوب
لذاتػػو ،اكػػاف األوىل اف تطلػػب اذلدايػػة للهػػدؼ وال ايػػة بػػدؿ اف تطلػػب للمقدمػػة إليهػػا اػػاف ىػػذا الطلػػب (الطلػػب للهدايػػة ػػو
الطريق وادلقدمة) وإف صح لكنو ال يكوف إال بلحاظ ال اية واذلدؼ وذي الطريق؟
األقسام ثالثة :ادلقدمة وذو ادلقدمة ورلمع األمرين

وميكن اجلواب عن ذلك بوجو قيق يبتين على مبحث مبنػوي ىػاـ :وىػو :أف ادلعػروؼ ىػو تقسػيم األمػور إىل مقدمػة وإىل
ذي ادلقدمة ،والذي يتصوره البعض ىو اف ادلنفصلة حقيقية ،لكن التحقيق يقو ان إىل وجػو قسػم ثلػث وىػو مػا كػاف مقدمػة
وذا ادلقدمػػة يف الوقػػس نفسػػو أي مػػا كػاف مطلػػوابل لنفسػػو ومطلػػوابل ل ػػًنه ومػػا كػػاف ىػػداال ووسػػيلة يف الوقػػس ذاتػػو ،وطريقػال ويايػػة
وىداال معال مجيعال ،وعليو اتكوف األقساـ ثبلثة:
ِ
ادلتمحض يف ادلقدمية واآللية
ّ
 -1ما ىو متمحض يف جهة ادلقدمية أو الطريقية ،وذلك كنصب السلم للصعو على السطح اانػو ال موضػوعية ايػو أبػدال
ولذا لو أمكنو الطًناف للسطح أو القفز إليو مثبلل بدوف مؤونة زائدة أو مضاعفات سلبية لما كاف للسلم ٍ
حينئذ قيمة أبدال.
ِ
ادلتمحض يف الغائية وادلطلوبية الذاتية
ّ
 -2ما ىو متمحض يف جهػة ال ائيػة أي مػا كػاف مطلػوابل لذاتػو ال دلقدميتػو ل ػيء خػر (وإف أمكػن أف يقػ مقدمػة أيضػال
لكنو وق مور الطلب نظرال للجهة األوىل ابألساس) وذلك كاإلمياف بوجػو هللا تعػاىل ووحدانيتػو اانػو مطلػوب لذاتػو احػ لػو
اّللَ الَ يَد ْغ ِف ُدر أَن يُ ْْد َدر َك بِ ِدو َويَد ْغ ِفد ُدر َمدا ُدو َن ذَلِد َ لِ َمددن
مل ير عػو ذلػك عػػن ادلعصػية اانػػو مطلػوب نفسػي ولػػذا قػاؿ تعػػاىل( :إِ َّن ّ
( )1سورة الفاحتة :ية .6
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ْدداء)( )1نعػػم ال ػػك يف اف ادلػػؤمن ابهلل م ػ
يَ َ

نبػػو معاصػػيو أاضػػل مػػن ادلػػؤمن اق ػ  ،لكػػن القصػػد ىػػو اف اإلميػػاف بػػو تعػػاىل

مطلػػوب نفسػػي بػػل ىػػو أمسػػى ال ػػاات واألىػػداؼ وبػذلك أيضػال يظهػػر الفػػرؽ بػػٌن اثنػػٌن كبلاػػا تػػدـ النػػاس ويتجنػػب أمثػػاؿ
الر وة وال ش واخلداع والتدليس والظلم واإليذاء ،لكن أحداا يؤمن ابهلل ورسولو واآلخر يكفر هبما ااف ادلؤمن ادلتقػي العامػل
أاضل من الكاار يًن العامل ببل ك ،وليس ذلك من منظار الػمسلم ادلسلم اق بل ح من منظػار العلػم والعقػل إذ ( َى ْدْ
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَد ْعلَ ُمو َن)()2؟ امن يعلم قوانٌن الطبيعة والفيزاء والكيمياء ويعمل هبا أ ػرؼ ػن يعمػل هبػا
ين يَد ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
يَ ْستَ ِوي الذ َ

من وف علم ببل ك ،بل العامل العامل هبا عن اجتها أاضل من العامل العامل عن تقليد.
اجلامع للجهتني:

 -3مػػا ىػػو جػػام للجهتػػٌن مف يكػػوف مطلػػوابل لذاتػػو ومطلػػوابل ل ػػًنه ،وذلػػك إ ػػا يكػػوف إذا كانػػس يف ذاتػػو مصػػلحة ملزمػػة
وكػػاف أيضػال مقدمػػة ل ايػػة ذات مصػػلحة ملزمػػة أىػم أو حػ مسػػاوية لػػو يف األايػػة ،ايكػػوف ىػػداال مػػن جهػػة ووسػػيلة مػػن جهػػة
أخرد اهو ىدؼ ألنو حامل للمصلحة بذاتو وىو وسيلة ألنو مقدمة للوصوؿ إىل ياية أخرد ،ولنمثل لذلك مبثالٌن:
أ -تعلّم العلم

األوؿ :تعلم العلم ااف العلم مطلػوب لذاتػو كمػا ىػو مطلػوب ل ػًنه إذ العلػم (كعلػم العقائػد والفقػو واألصػوؿ ،وعلػم الطػب
واذلندسػػة ،وعلػػم الكيميػػاء والفيػػزاء) كمػػاؿ واضػػيلة يف حػػد ذاتػػو ولػػذا كػػاف العػػامل أ ػػرؼ مػػن اجلاىػػل حػ إذا كػػاف العػػامل مػػثبلل
مسجوانل يف طامورة حتس األرض حبيث ال ينتف بعلمو أبدال إال انو يف حد ذاتو أ رؼ من اجلاىل وإف كاف طليقال.
وجو أفضلية الزىراء عليها السالم على اإلمام الصادق عليو السالم

وىػػذا مػػا يفسػػر بػػو أاضػػلية مثػػل السػػيدة الصػػديقة الزىػراء عليهػػا السػػبلـ علػػى األئمػػة األطهػػار وسػػائر اخلبلئػػق ريػػم انػػو قػػد
يتوىم اف قتلها يف عمر الورو وىػي ذات مثػا ع ػرة سػنة حػاؿ وف الكثػًن الكثػًن جػدال مػن عطاءاشػا للب ػرية اكيػ تكػوف
أاضل من اإلماـ الصا ؽ عليو السبلـ مثبلل وقد طبقس علومو الدنيا؟
واجل ػواب واضػػح وىػػو :اف القيمػػة قيمتػػاف :قيمػػة ذاتيػػة ويًنيػػة ،واأل ػ ا  ،كمػػا األ ػػياء ،تتفاضػػل بقيمهػػا الذاتيػػة أوالل
وابلذات ،أال ترد اف الذىب أاضل وأ رؼ من الفضة واا أ رؼ مػن الػباب ،يف حػد ذواشػا؟ وكػذلك اإلمػاـ الكػا م عليػو
السبلـ الذي كاف مضطهدال م لوالل يف لم ادلطامًن وبطوف السجوف لسنوات قيل اهنا بل ػس  14عامػال اهػل أنقػل ذلػك مػن
قيمتو يئال؟ كبل مث كبل.
حب هللا والرسول واآلل
بّ -
الثػػا  :احلػػب ،اانػػو كػػذلك أال تػػرد اف حػػب رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلم وأمػػًن ادلػػؤمنٌن عليػػو السػػبلـ وسػػائر
األنبيػاء علػػيهم السػػبلـ واألئمػة علػػيهم السػػبلـ لػو ادلوضػػوعية يف حػػد ذاتػو (وإف كانػػس لػػو الطريقيػة أيضػال) ولػػذا ور يف احلػػديث

( )1سورة النساء :ية .116
( )2سورة الزمر :ية .9
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((ح ُّ ِ
ض ُّر َم َع َها َسيِّئَةٌ))...
سنَةٌ َال تَ ُ
ُ
ب َعل ِّي عليو السالم َح َ
كيف يكون ((ح ُّ ِ
ض ُّر َم َع َها َسيِّئَةٌ))؟
سنَةٌ َال تَ ُ
ُ
ب َعل ِّي عليو السالم َح َ
وقػػد اعػػبض أحػػد الطػػبلب علػػى أحػػد العلمػػاء ابف ىػػذا يػػًن معقػػوؿ ا جاب ػو العػػامل قػػائبلل :أس ػ لك س ػؤالٌن ا جػػب عنهمػػا
وستعرؼ وجو احلقيقة بوضوح! قاؿ :تفضل! اقاؿ:
السؤاؿ األوؿ :أال تعتقد ابل ق األوؿ من احلديث وىو ((ح ُّ ِ
سنَةٌ))؟ اقاؿ الطالب :نعم اانو قد
ُ
ب َعل ِّي عليو السالم َح َ
ور ت الرواات من كتب الفريقٌن بذلك (بل ور انو صلى هللا عليو والو وسلم قاؿ لعلي عليو السػبلـَ (( :ال ُِيبُّد َ إَِّال ُم ْدمِم ٌن
()2
ِ ِ
ض د ِ َم ددا
ْ َخ ْي ُ
سد ْدي ِفي َىدد َذا َعلَددى أَ ْن يُد ْب ِغ َ
ض د َ إَِّال ُمنَددافِ ٌ  ))...وقػػاؿ عليػػو السػػبلـ(( :لَد ْدو َ
َوَال يُد ْب ِغ ُ
َ د َدربْ ُ
ْد َ
دوم ال ُْم د ْدمم ِن ب َ
ضدى َعلَدى لِس ِ
الدنْديا ِِبَ َّم ِاِتَا َعلَى الْمنَافِ ِ َعلَى أَ ْن ُِيبَِّ مدا أَحبَّد ِ ؛ وذَلِد َ أَنَّدوُ قُ ِ
دان النَّدِ ِّ
ض َدي فَانْد َق َ
أَبْدغَ َ
صبَد ْب ُ
ض ِ َ ،ولَ ْو َ
ْ ُّ َ
َ َ
َ
ُ
َ
ض َ ُم ْمِم ٌن َوَال ُِيبُّ َ ُمنَافِ ٌ ))( )4())3ابل ك يف اف حػب علػي عليػو السػبلـ حسػنة كمػا
ْاأل ُِّم ِّي ص أَنَّوُ قَ َ
ال َاي َعلِ ُّي َال يُد ْب ِغ ُ
ض ُّر َم َع َها َسيِّئَةٌ))؟
اف حب رسوؿ هللا حسنة ،ولكن اإل كاؿ يف ال ق الثا (( َال تَ ُ
اقاؿ العامل :إذال أجب على السؤاؿ الثا  :أمل يقل هللا تعاىل( :إِ َّن ا ْحلسنَ ِ ِ
السيِئَ ِ
ات)()5؟
ات يُ ْذى ْ َ
ْب َّ ّ
ََ
اق ػػاؿ الطال ػػب نع ػػم! اق ػػاؿ الع ػػامل :إذال ح ػػب عل ػػي حس ػػنة ب ػػنل ال ػػرواات اه ػػذه ى ػػي الص ػ رد ،و(إِ َّن ا ْحلس ددنَ ِ ِ
ْب
ات يُد د ْذى ْ َ
ََ
السيِئَا ِ
ت) بنل اآلية اهذه الكربد ،ا ين وجو االعباض!
َّ ّ
وال يع ذل اإلغراء ابدلعصية أبداً
()1

أقوؿ :واف ذلك لكذلك ،وال يعين ذلك إيراء الناس ابدلعاصي إذ كما اف االست فار ميحو الذنوب اكذلك حب الرسػوؿ
واآلؿ ،وكمػػا اف هللا إذ اعتػػرب االسػػت فار ماحي ػال للػػذنوب مل يكػػن م ػػجعال ذلػػم بػػذلك علػػى ادلعصػػية اكػػذلك إذا اعتػػرب حػػب
الرسوؿ واآلؿ ماحيال للذنوب.
نعػػم يبقػػى اف الػػذنب تكمػػن خطورتػػو يف انػػو يػػبؾ أث ػرال وضػػعيال علػػى امثبػػة امػػن يػػذنب مث يػػذنب مث يػػذنب اانػػو ت ػػى اف
تفقده ذنوبو ادلتتالية زلبتو هلل تعػاىل والرسػوؿ صػلى هللا عليػو والػو وسػلم واألمػًن عليػو السػبلـ ايكػوف إميانػو مسػتعارال ال مسػتقرال،
بل ح من يذنب الذنب الواحد ابل يستهينن بو إذ قد جيره إىل ٍ
ثف اثالث ارابػ حػ يفقػده إميانػو والعيػاذ ابهلل ،بػل الػذنب
الواحػػد ػػا يػػبؾ أثػرال علػػى امثبػػة والتعلػػق القلػػل والفكػػري والنفسػػي والروحػػي بقػدره ولػػذا ػػد اف مػػن نظػػر إىل ادلػرأة األجنبيػػة ال
مسػح هللا اػػاف ريبتػو يف الصػػبلة ومناجػاة الػػرب وحضػػور قلبػو يف الصػػبلة يقػل أو ينعػػدـ وقػػد تقفػز صػػورشا إىل ذىنػو وىػػو وسػ
( )1ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،ار سيد ال هداء عليو السبلـ  -قم1445 ،ىػ ،ج.86 4
( )2دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائل ال يعة ،مؤسسة ؿ البيس عليهم السبلـ  -قم1449 ،ىػ ،ج.319 2
( )3السيد ال ري الرضي ،هنج الببلية ،ارة اذلجرة للن ر – قم.477 ،
( )4ىذه اإلضااة توضيحية منا.
( )5سورة ىو  :ية .114
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الصبلة أو الدعاء أو الزارة اتسلبو خ وعو ابدلرة وما أعظم تلك من خسارة.
تَد ْع ِ
ى د د د د د د د د د ددذا زل د د د د د د د د د د ٌ
دديع
صد د د د د د ددي ا ِإللد د د د د د ددو َوأنْد د د د د د د َ
دْ تُ ْ ِهد د د د د د د ُدر ُحبَّد د د د د د ددوُ
دال يف القي د د د د د د د د د دداس ب د د د د د د د د د د ُ
لَ د د د د د د ددو ك د د د د د د ددا َن حبُّد د د د د د د د َ ص د د د د د د د ِ
َّ
دب ُم ِطي د د د د د د د د د ُدع
دب لِ َم د د د د د د د د د ْدن ُِي د د د د د د د د د ُّ
إن ال ُْم ِح د د د د د د د د د َّ
دادقاً ألَ َ ْعتَ د د د د د د ددوُ
َ
ُ
ْ
يف كد د د د د د د د د د د ِدْ يد د د د د د د د د د د ٍ
ديع
دوم يبتد د د د د د د د د د دددي َ بنعمد د د د د د د د د د د ٍدة
دْ لْ د د د د د د د د ددك ِر َ
من د د د د د د د د ددوُ وأن د د د د د د د د د َ
ذاك مض د د د د د د د د د ُ
ّ
وقد اصلنا الكبلـ حوؿ ذلك وحوؿ أصل اإل كاؿ واجلواب يف كتاب ( عاع من نور ااطمة) .اراج
ومػػوطن ال ػػاىد ىػػو اف العلػػم واحلػػب ،كػػل منه ػا مطلػػوب لذاتػػو دلػػا ايهم ػا مػػن ال ػػرؼ الػػذال وادلطلوبيػػة الذاتيػػة وقػػد قػػاؿ
()3
ِ ِ ()2
ِ
(ِ َّ )1
َّ ِ
َّ ِ
دب))
ين إَِّال ا ْحلُ ُّ
ين َ
ممنُدواْ أَ َد ُّدد ُحبِّدا ّّّلل) و(( َى ِدْ الد ّد ُ
ين َال يَد ْعلَ ُمدو َن) و(الدذ َ
ين يَد ْعلَ ُمدو َن َوالدذ َ
تعاىلَ ( :ى ْْ يَ ْستَ ِوي الذ َ

كما اهنما مطلوابف طريقيال أيضال ااف حب هللا طريق إىل إطاعتو أيضال وإىل نب معاصيو.
كما هر ا سبق اف حبو طريػق جلهػة أخػرد وىػي زلػو ذنوبػو أيضػال اهػو  -1ذو قيمػة ذاتيػة  -2كمػا انػو طريػق إىل زلػو
الذنوب ادلاضية  -3كما انو طريق م ج لبللتزاـ ابلطاعات والعبا ات اانو على قدر امثبة تز ا اإلطاعة وادلو ة.
وكذلك العلم اػاف الطالػب اجلػامعي يػدرس ليت ػرج ليتو ػ لينفػق علػى عيالػو ،اتعلمػو مطلػوب وكمػاؿ واضػيلة كمػا ىػو
مقدمة ل اية أخرد وىي صوف ماء الوجو وحفظ النفس واإلنفاؽ على األىل والعياؿ.
ج -الركض حنو اجلامعة!
بل وميكن التمثيل لذلك مبثاؿ عريف معروؼ وىو الركض كراضة من الراضات اانو مطلوب لذاتو دلا ايػو مػن ادلصػلحة إذ
بػػو فػػااظ ادلػػرء علػػى صػػحتو اجلسػػدية والنفسػػية والعقليػػة أيضػال اهػػو مطلػػوب نفسػػي مبػػا ىػػو ىػػو (أي ادلصػػلحة كامنػػة ايػػو) اػ ذا
ركض اب اه اجلامعة كي يصل إليها يف ادلوعد امثد اانو يكوف مطلوابل يًنال أيضال.
وجو جديد لكون الثواب على نفس ادلْي لزايرة احلسني عليو السالم

وبػػذلك تنحػػل عقػػدة معرواػػة و ػػبهة طرحهػػا صػػاحب الكفايػػة وىػػي اف األجػػر يكػػوف علػػى ذي ادلقدمػػة ألنػػو ادل ػ مور بػػو
وادلطلوب وحامل ادلصلحة ،وعليو ابل معىن ألف يؤجر اإلنساف على ادلقدمة ألهنا ال مصلحة ايها أبدال ،وعليػو :اكيػ نفسػر
األجر العظيم ادلذكور للم ي لزارة اإلماـ احلسٌن عليو السبلـ مثبلل؟ ااف ادل ي طريقػي مقػدمي ،ا جػاب :ابنػو إمػا مػن ابب
اف خًن األعماؿ أمحزىا أو من ابب التفضل اإلذلي امثض والصرؼ.
ولكػػن التحقيػػق يػػًن ذلػػك وىػػو يعتمػػد علػػى ىػػذه ادلقدمػػة الػ أ ػران إليهػػا ،وىػػي اف مػػن األ ػػياء مػػا ىػػو جػػام للجهتػػٌن:
الطريقيػػة وادلوضػػوعية ،إذ تكػػوف ايػػو يف حػػد ذاتػػو ادلصػػلحة كمػػا انػػو مقدمػػة ألمػػر خػػر ايػػو ادلصػػلحة أيضػال كمػػا سػػبق مػػن مثػػاؿ
العلم واحلب هلل ،وادل ي لزارة اإلمػاـ احلسػٌن عليػو السػبلـ ىػو كػذلك ،اانػو مػن جه ٍػة مقدمػة للػزارة اال ايػة ىػي الػزارة وىػي
( )1سورة الزمر :ية .9
( )2سورة البقرة :ية .165
( )3ثقة اإلسبلـ الكليين ،الكايف ،ار الكتب اإلسبلمية – طهراف ،ج8
4

.79

دروس يف التفسري والتدبر (.............................................................. )722األربعاء  11مجادى اآلخرة 1419ه

اذلدؼ ،ولكن ومن جهػة أخػرد اانػو مطلػوب لذاتػو أي ادلطلػوب لػيس اقػ (ادل ػي لػزارة اإلمػاـ عليػو السػبلـ) بػل ادلطلػوب
أيض ػال (ادل ػػي يف زارة اإلمػػاـ عليػػو السػػبلـ) ا ػ ذا اػػرض اف ص ػال ال يسػػتطي الػػزارة وأمكنػػو اق ػ اف مي ػػي خط ػوات م ػ
(ادل اية) ااف ايها الثواب أيضال ،وىػذا جػواب خػر نضػيفو إىل أجوبػة أخػرد ذكرانىػا يف ذلػك ادلبحػث .وحتقيػق ىػذا اجلػواب
م األخذ والر ايو موكوؿ لذلك ادلوطن.
و(الصػرا ادلسػػتقيم) ىػػو مػػن ىػػذا القسػػم الثالػػث اانػػو مطلػػوب لنفسػػو ومطلػػوب ل ػػًنه ،وىػػو يايػػة وىػػدؼ وىػػو يف الوقػػس
نفسو وسيلة ،وىو احلامل للمصلحة بذاتو كما انو طريق للوصوؿ إىل ما ايو ادلصلحة ،اااهم ا من رعاؾ هللا وايتنم!.
معاين الصراط ادلستقيم

ويظهر ذلك ابلتدبر يف ادلعا ال ذكرت للصرا ادلستقيم وادلعا وىي:
القرمن الكرمي

ِ
ِ
ني عليو
أوالل :القر ف الكرمي ،كما اسرتو بو بعض الرواات اقد ور عن احلارث األعور(( ،قَ َ
الَ :د َخل ُ
ْْ َعلَى أَم ِري ال ُْم ْممنِ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ني ،إِ ََّن إِذَا ُكنَّدا ِع ْند َد َك َِن ْعنَدا الَّ ِدذي نَ ُ ِ ِ ِ (ِ )1
اء
السدالم فَد ُق ْلد ُ
دري ال ُْم ْدممنِ َ
ْ ُّدد بدو دينَدنَددا َ ،وإذَا َخ َر ْجنَدا م ْدن ع ْندد َك َن ْعنَدا أَ ْددديَ َ
َْ :اي أَم َ
ِ
وىا؟!»(.)7
وسةً ،الَ نَ ْد ِري َما ِى َي؟! قَ َ
ال« :أَ َو قَ ْد فَد َعلُ َ
ُسلْتَل َفةً َم ْغ ُم َ
ْْ :نَد َع ْم.
قَ َ
ال :قُدل ُ
ِ
ول َِّ
الَ :اي ُزلَ َّم ُدَ ،ستَ ُكو ُن ِيف أ َُّمتِ َ فِ ْتدنَةٌ.
يْ فَد َق َ
اّلل صلى هللا عليو والو وسلم يَد ُق ُ
ْ َر ُس َ
قَ َ
الَِ « :ن ْع ُ
ول :أ َََتِين َج ْبد َرئ ُ
ْْ :فَما الْم ْخر ِ
ال :كِتاب َِّ
اّلل ،فِ ِيو بَديَا ُن َما قَد ْبدلَ ُك ْم ِم ْن َخ ٍََبَ ،و َخبَد ُر َما بَد ْع َد ُك ْمَ ،و ُح ْك ُم َما بَد ْيددنَ ُك ْمَ ،و ُى َدو
ج م ْند َها؟ فَد َق َ َ ُ
قُدل ُ َ َ َ ُ
ِ ِ
اّلل ،وىدو حبدْ َِّ
اّلل( ،)1وم ِن الْتمس ا ْذل َدى ِيف غَ ِْريهِ
ِ
َّ
َّ
اّلل
و
ل
ََ
أ
َ
ُ
الْ َف ْ
ُ
ص َموُ َُّ َ َ َ َ َ ُ
ْ
س ِاب ْذلَْزِلَ ،م ْن َوليَوُ م ْن َجبَّا ٍر فَد َع ِم َْ بِغَ ِْريه قَ َ
ُ
َ
َ َ ُ
ص ُْ لَْي َ
ط الْمستَ ِقيم ،الَ تُ ِزيغُوُ ْاأل َْىواء ،والَ تَد ْلدبِس بِ ِدو ْاألَل ِ
ِ
ِ
ْسدنَةَُ ،والَ َلْلَد ُ َعلَدى ال َّدرِّدَ ،والَ
يمَ ،و ُى َو ِّ
ال َْمتِ ُ
َُ َ
الص َرا ُ ُ ْ ُ
نيَ ،و ُى َو ال ّذ ْك ُر ا ْحلَك ُ
ُ
تَد ْند َق ِ
ضي َع َجائِبُوَُ ،والَ يَ ْْبَ ُع ِم ْنوُ الْعُلَ َماءُ.
الر ْد ِدد)( )4مدن قَ َ ِ
صد َد َقَ ،و َم ْدن
ُى َو الَّ ِذي ََلْ تُ ِكنَّوُ ا ْجلِ ُّن إِ ْذ َِن َع ْتوُ أَ ْن قَدالُوا( :إِ اَّن َِن ْعنادا قُد ْدرمَنً َع َجبداً يَد ْه ِددي إِ َل ُّ
دال بِدو َ
َْ
ِ ٍ
ِ
ِ
ُجر ،وم ِن ا ْعتَ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اب ال َْع ِز ُيز الَّ ِذي (الَ ََيْتِ ِيو الْبَا ِ ْ ِم ْن بَد ْ ِ
ني يَ َديْد ِو َوالَ ِم ْدن
َ
ي إِ َل ص َراط ُم ْستَق ٍيمُ ،ى َو الْكتَ ُ
َعم َْ بِو أ َ َ َ
ص َم بو ُىد َ
ُ
ِِ
ديم َِ
دْ ِم ْدن َح ِك ٍ
يي ٍدد)( ،)6()) )5اانػو – القػر ف الكػرمي – مطلػوب لذاتػو اانػو ادلقصػد وال ايػة كمػا ىػو مطلػوب ل ػًنه
َخلْفو تَد ْن ِزي ٌ
( )1من نصائح وإر ا ات ومواعظ وحكم وترييب يف الثوابس وترىيب من العقاب.
( )2لعل ادلرا  :ب صبهم اخلبلاة ،أو بتجريهم على تفسًن كتاب هللا وأتويلو ب ًن علم وال ىدد.
( )3كالظلمة العاملٌن ابلظلم واالستبدا  ،وقد رأينا كي قصم هللا كثًنال منهم يف الربي العريب ،والباقي يف الطريق إبذف هللا تعاىل.
( )4سورة اجلن :ية .2 – 1
( )5سورة اصلس :ية .42
( )6السيد ىا م احلسيين البحرا  ،الربىاف يف تفسًن القر ف ،مؤسسة البعثة ،ج1
5
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اانو الطريق إىل هللا تعاىل ،ولذلك د اف تبلوة القر ف يف حد ذاشا ذلا الثواب ،وكػذلك حفظػو أو النظػر إليػو ،مث بعػد ػد اف
العمل بو لو ثواب خر ،اتبلوتو ايهػا ادلصػلحة كمػا انػو مػن جهػة أخػرد مقدمػة للعمػل كمػا انػو مػن جهػة ثلثػة مقػرب إىل هللا
تعاىل.
األنبياء وادلرسلون واألئمة ادليامني
ثنيال :األنبياء واألئمة عليهم السبلـ:

أما األنبياء اقد ور عن اإلماـ الصا ؽ عليو السبلـ قولو يف تفسًن ىذه اآلية) ((الْعيَّ ِ
دال:
اد ُّديَ :ع ْدن ُزلَ َّم ِدد بْد ِن ُم ْسدلِ ٍم ،قَ َ
َ
ِ
ِ
اّلل عليدو السدالم َعدن قَددوِل َِّ
ْْ أَاب َعب ِدد َِّ
دال« :فَ ِاحتَدةُ ال ِ
ْكتَ ِ
داب
ديم فَد َق َ
اّللَ :ولََقد ْد متَد ْيدناد َ
َسأَل ُ َ ْ
ْ ْ
اك َس ْدبعاً م َدن ال َْم اث ِداين َوالْ ُق ْدرم َن ال َْع َ
ول َِّ
اّلل م َّن َعلَ َّدي بَِف ِاحتَ ِدة ال ِ
ْكتَ ِ
دابِ ِم ْدن َك ْند ِز ال َْع ْدر ِ
ش،
ال َر ُس ُ
الَ :وقَ َ
[يُدثَد ََّّن فِ َيها الْ َق ْو ُل ،قَ َ
اّلل صلى هللا عليو والو وسلم :إِ َّن ََّ َ
فِ َيها:
بِس ِم اِّ
الرِح ِيم ْاآليةُ الَِِّت يد ُق ُ ِ
ت ربَّ َ ِيف الْ ُقر ِ
الر ْ ا
لى أَ ْد ااب ِرِى ْم نُد ُفوراً.
ي ِن َّ
اّلل َّ
من َو ْح َدهُ َولَّْوا َع ا
َ
َ
ْ
ْ
ول [ف َيهاَِ :وإِ اذا ذَ َك ْر َ َ
ِ ِ
ِِ
اّللَ ُح ْس َن الثد ََّو ِ
ني َد َك ُروا َّ
اب.
ني َد ْع َوى أ َْى ِْ ا ْجلَنَّة ،ح َ
ب الْ اعالَ ِم َ
َواَ ْحلَ ْم ُد اّّلل َر ِّ
وامالِ ِ يدوِم ال ِّ
ال َج ْبدرئِيَْ :ما قَا َذلَا ُم ْسلِ ٌم قَ ُّ
ِ
ص َّدقَوُ َّ
اّللُ َوأ َْى ُْ َنَ َاواتِِو.
ق
ن
ي
د
َ
َ
ط إِالَّ َ
َْ
َ
َ ُ
إِ ااي َك نَدعب ُد إِ ْخالَص ال ِْعب َ ِ
ِ
اد َح َوائِ َج ُه ْم.
ني أَفْ َ
ب بِ ِو ال ِْعبَ ُ
ادةَ .وإِ اّاي َك نَ ْستَع ُ
ُ َ
ّ ُْ
ض ُْ َما َلَ َ
صرا َ ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ط الْمستَ ِق ِ
ين أَنْد َع َم َّ
اّللُ َعلَْي ِه ْم.
ا ْىد ََن ِّ
ط ْاألَنْبيَاءَ ،و ُى ُم الذ َ
يم َ
الص ارا َ ُ ْ َ
ِ
ض ِ
ارى».)1()).
غَ ِْري ال َْمغْ ُ
وب َعلَْي ِه ْم الْيَد ُه ُ
(وغَ ِْري الضَّالّ َ
ني) الن َ
َّص َ
ود َو َ
واما األئمة عليهم السبلـ اقد ور عنهم عليهم السبلـَْ (( :حنن و َِّ
ِ
يم))(.)2
الص َرا ُ
اّلل ِّ
َُ
ط ال ُْم ْستَق ُ
أمري ادلممنني عليو السالم ومعرفتو
ِ
ِ
ني عليو السالم َوَم ْع ِرفَدتُوُ))( )3كما ور يف الرواية ،انفس األنبياء واألئمة
ثلثال( :الصراط ادلستقيم) (( ُى َو أَمريُ ال ُْم ْممنِ َ
الس َالم َعلَى ْاأل َِد َّال ِء َعلَى َِّ
اّلل ،)4()) ...وىم مطلوبوف لذاشم كما
وعلى مقدمتهم أمًن ادلؤمنٌن صرا مستقيم اهم بذاشم (( َّ ُ

كما ىم مطلوبوف ألهنم ادلقربوف إىل هللا تعاىل ،ويوضح ذلك اف بر الوالدين بٌن مستحب وواجب ح إذا كاان كاارين ا ذا
كاان مؤمنٌن كانس لرباا جهتاف :أ -مبا اا والداف ب -ومبا اا والداف مؤمناف ،واألنبياء عليهم السبلـ واألئمة عليهم
السبلـ حيث كانوا وسائ الفيض وجب كرىم وطلب رضاىم من ىذه اجلهة كما وجب كرىم لكوهنم الطرؽ إىل هللا

 ،22و يف (الربىػاف يف تفسػًن القػر ف ،مؤسسػة

( )1دمحم بن مسعو العيا ي ،تفسًن العيا ػي ،ادلكتبػة العلميػة – طهػراف1384 ،ىػػ ،ج1
البعثة ،ج.)115 1
( )2علي بن إبراىيم بن ىا م القمي ،تفسًن القمي ،مؤسسة ار الكتاب – قم1444 ،ىػ ،ج2
( )3ال يخ الصدوؽ ،معا األخبار ،مؤسسة الن ر اإلسبلمي – قم1443 ،ىػ.32 ،
( )4ثقة اإلسبلـ الكليين ،الكايف ،ار الكتب اإلسبلمية – طهراف ،ج4
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تعاىل.
ولذلك د أيضال اف قوؿ ادلعصوـ حجة واعلو وتقريره أيضال ،ات مل ولػذلك كػاف مػا سػنو النػل صػلى هللا عليػو والػو وسػلم
واجب اإلتباع مثل ما ارضو هللا( ،)1وقد أوضحنا يف كتػاب (احلجػة معانيهػا ومصػا يقها) اف ذات ادلعصػوـ ونفسػو ىػي حجػة
ال قولو واعلو وتقريره اق اراج وجو تصوير ذلك ىنالك.
وكػذلك معراػػة أمػػًن ادلػػؤمنٌن عليػو السػػبلـ اػػاف نفػػس معراتػػو كمػاؿ بػػل ىػػي أمسػػى الكمػاالت ولػػذلك ػػد اف كػػل مػػن از ا
مبقاماتػػو واضػػائلو ومناقبػػو وعلومػػو ومواقفػػو معراػةل از ا كمػػاالل ومنزلػةل عنػػد هللا تعػػاىل ولػػديهم أيضػال ،ومعراتػػو ،مػػن جهػػة أخػػرد،
طريق إىل معراة هللا تعاىل ومقربة إليو.
حب دمحم وملو
ّ

رابعال :كما ور عن ابن عباس قولو يف تفسًن اآلية (حب دمحم و لو) احبهم موضوعي – طريقي كما أوضحنا ذلك أيضػال.
ىذا.
اجلواب عن دبهة ان ( ِ
اىد ََن) لب للحاصْ

ِ
ِ
يم) و عػا هبػذا الػدعاء
الص َدرا َ
وقد مضس أجوبة ثبلثة على اإل كاؿ ابف ادلؤمن إذا قرأ ىذه اآلية الكرمية (اىد ََن ِّ
ط ادلُسدتَق َ
اانو يكوف من طلب احلاصل وىو زلاؿ أو ل و ،اقد أجبنا بوجوه ثبلثة:
األوؿ :اف الطلب ىو للهداية يف مرحلة العلة ادلبقية أي لبلستمرار عليها والبقاء والدميومة.
الثا  :انو طلب للدرجات العليا من اذلداية ،وسي ل إبذف هللا تعاىل ت عيبو إىل جوابٌن.
الثالث :انو طلب للهداية التكوينية بعد االىتداء نظرال ،أي طلب اإليصاؿ للمطلوب بعد حصوؿ إراءة الطريق.
الوجو الرابع :يف ادلصادي ادلتجددة والقضااي ادلستحدثة
ِ
ِ
يم) التجلي ػػات ادلتج ػػد ة دلتعلق ػػات الصػ ػرا  ،مبع ػػىن اذلداي ػػة للصػ ػرا ادلس ػػتقيم يف
الص د َدرا َ
اف ادلػ ػرا م ػػن (اى ددد ََن ِّ
ط ادلُسدددتَق َ
ادلوضػػوعات ادلسػػتحدثة وادلصػػا يق ادلتج ػد ة ،ولػػيس ادل ػرا اف ىنالػػك ص ػراطات أخػػرد واف ادل ػرا ابآليػػة اذلدايػػة إليهػػا وذلػػك
لبداىة اف الصرا واحد ال يتعػد وال يتكػرر اهػو كلػي منحصػر ابلفػر  ،وال ريػب اف التتبػ يقػو ان إىل اف القػر ف الكػرمي مل يػر
ايو الصرا بصي ة اجلم أبدال بل انو إذا أرا مجعو ايما وق يف مقابل الصرا  ،عرب عنو ابلسبل ،مثل قولو تعػاىلَ ( :وأ َّ
َن َىد َذا
ِ ِ
ِ
السددبُ َْ فَدتَد َفد َّدر َق بِ ُكد ْدم َعددن َس دبِيلِ ِو)( )2وذلػػك ألف الصػرا إىل هللا تعػػاىل واحػػد وإ ػػا لػػو
يما فَدداتَّبِعُوهُ َوالَ تَدتَّبِعُددواْ ُّ
صد َدرا ي ُم ْسددتَق ً
متعلقػػات ومصػػا يق متعػػد ة ا ػ براىيم النػػل ص ػرا إىل هللا وموسػػى وعيسػػى وسػػائر األنبيػػاء وعلػػى رأسػػهم النػػل ادلصػػطفى دمحم
صلى هللا عليو والو وسلم كل منهم صرا إىل هللا تعاىل وكذلك كل واحد من األئمة عليهم السبلـ.
وبكلمػػة أخػػرد :اننػػا نطلػػب مػػن هللا تعػػاىل اف يهػػدينا للص ػرا ادلسػػتقيم عنػػد مواجهػػة كػػل موضػػوع مسػػتحدث ،ذلػػك اف
( )1راج (ادلعاريض والتورية) ويًنىا.
( )2سورة األنعاـ :ية .153
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اإلنساف كثًنال ما يواجو حتدات مصًنية وتكػوف أمامػو خيػارات صػعبة امػا ىػو الصػرا ادلسػتقيم الػذي يرضػي هللا تعػاىل ايهػا؟
ِ
ج ِم ْند َهددا؟
دْ فَد َقد َ
دالَ :اي ُزلَ َّمد ُد صددلى هللا عليددو والددو وسددلم َسدديَ ُكو ُن ِيف أ َُّمتِد َ فِ ْتدنَدةٌ قُد ْلد ُ
دْ فَ َمددا ال َْم ْخد َدر ُ
ولػػذا ور ((أ َََتِين َج ْبد َرئيد ُ
ِ
ال :كِتاب َِّ
س ِاب ْذلَ ْدزِل َم ْدن َولِيَدوُ ِم ْدن
اّلل فِ ِيو بَديَا ُن َما قَد ْبدلَ ُك ْم م ْن َخ ٍْري َو َخبَد ُر َما بَد ْع َد ُك ْم َو ُح ْك ُدم َمدا بَد ْيددنَ ُك ْم َو ُى َدو الْ َف ْ
فَد َق َ َ ُ
صُ
دْ لَ ْدي َ
اّلل وىددو حبددْ َِّ
جبَّددا ٍر فَدع ِمددْ بِغَد ِِْ
ِ
ِ
دريهِ أ َ َّ
س ا ْذلُد َدى ِيف غَد ِْ
صد َدموُ َّ
ديم َو ُىد َدو
اّلل ال َْمتِد ُ
دريه قَ َ
َ
دني َو ُىد َدو ال د ّذ ْك ُر ا ْحلَكد ُ
ََ دلوُ َُّ َ ُ َ َ ْ ُ
َ َ
اّللُ َوَم د ِن الْددتَ َم َ
()1
ِ
يم. ))...
الص َرا ُ
ِّ
ط ال ُْم ْستَق ُ
لب اذلداية يف كْ فتنة اجتماعية أو سياسية

اف ػػي ك ػػل اتن ػػة اجتماعي ػػة أو سياس ػػية أو قانوني ػػة أو ع ػػائرية أو حزبي ػػة أو يًنى ػػا عل ػػى اإلنس ػػاف اف يبح ػػث ع ػػن الص ػرا
ادلستقيم ايها وعليو اف يدعوا هللا تعاىل ليهديو إىل الصرا ادلستقيم ايها.
ويف أثناء االجتهاد واالستنباط

بل نقوؿ اف اجملتهد وىو من ل بعملية االستنبا عليو اف يدعو هللا تعاىل لكي يهديو للصػرا ادلسػتقيم يف اجتهػا ه اػاف
اجتها ه قػد يصػيب وقػد تطػئ اػ ذا طلػب مػن هللا تعػاىل ،وإبحلػاح ،اف يهديػو للصػواب ودلعػىن اآليػة أو الروايػة أو وجػو اجلمػ
الصػػائب بػػٌن الػػروايتٌن أو ػػبو ذلػػك ،اػػاف هللا تعػػاىل يقػػوؿ( :وإِذَا سدأَلَ َ ِعبد ِ
دادي َعد ِّ فَدِرِّين قَ ِريد ِ
دب َد ْعد َدوةَ الد َّددا ِ إِذَا
َ
َ َ
ٌ
دب أُجيد ُ
َد َع ِ
ان فَدلْيَ ْستَ ِجيبُواْ ِِل َولْيُد ْمِمنُواْ ِِب لَ َعلَّ ُه ْم يَد ْر ُد ُدو َن)(.)2
وىنػػا نؤكػػد علػػى ضػػرورة اف جيعػػل كػػل منػا اآليػػة الكرميػػة نصػػب عينيػػو ومػال واف تتحػػوؿ إىل جػػزء مػػن حياتػػو يف كػػل موقػ
وحػػدث ومسػػتجد ولػػدد كػػل اكػػرة وتػػدبر واسػػتنبا واجتهػػا  ،اكلمػػا عػػن لػػو وعػػرض أمػػر أو م ػػكلة أو اكػػرة استحضػػر اػػورال
ىػذه اآليػة وعلػػق قلبػو ابهلل تعػػاىل وأذعػن ،مػػرة أخػرد ،يف قػرارة نفسػو ومػن جديػػد ابف اذلدايػة بيػػده تعػاىل ايطلػػب منػو ابنقطػػاع
اذلدايػػة للص ػرا ادلسػػتقيم ،وإذا اعػػل اإلنسػػاف ذلػػك بصػػدؽ وإذعػػاف وانقط ػ قلبػػو إىل هللا تعػػاىل اػػاف هللا جػػل امسػػو حقيػػق ابف
يهديػػو للص ػرا ادلسػػتقيم يف كػػل مس ػ لة ولػػدد كػػل موق ػ بعػػد اسػػتجماعو طبع ػال لسػػائر ال ػػرو الظاىريػػة ادلعتػػربة ،كاس ػتفراغ
الوس ومدارسة العلماء و بو ذلك.
وقػػد ور ت أ عيػػة متعػػد ة يف طلػػب التس ػديد اإلذلػػي كلمػػا عػػرض أمػػر ػػائك وحػػا ث زلػػًن ،ومنهػػا مػػا ور عػػن اإلمػػاـ
ٍ
ِ
س ْدي ِِّ َع ْدن
صاحب العصر والزمػاف عجػل هللا تعػاىل ارجػو ابف يقػرأ اإلنسػاف إذا حتػًن يف أمػ ٍر (( َع ْدن ُزلَ َّمدد بْد ِن ُزلَ َّمدد ْاآل ِو ِّ
ي ا ْحلُ َ
دال :تَد ْقددرأُ الْ َف ِاحتَدةَ َع ْْددر مد َّدر ٍ
صددا ِح ِ
دول َىد َذا
ات َوأَقَدلُّددوُ ثََالثَدةٌ َو ُدونَددوُ َمد َّدرةٌ ََُّ تَد ْقد َدرأُ الْ َقد ْد َر َع ْْدراً ََُّ تَد ُقد ُ
َ
َ َ
ب ْاأل َْمد ِر عليددو السددالم قَد َ َ
الد َعاء ثََالاثً :اللَّه َّم إِِّين أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َستَ ِْري َك ِحلُ ْس ِن ظَِّ بِ َ ِيف الْمأ ُْم ِ
ول َوال َْم ْح ُذوِر اللَّ ُه َّم إِ ْن َكدا َن
ْ
ُ
َ
ُّ َ
َستَخريُ َك لعلْم َ ب َعاقبَة ْاأل ُُموِر َوأ ْ ُ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
دازهُ َوبَد َو ِادي ِدو َو ُح َّف ْ ِ
ْاأل َْم ُر الْ ُف َالِينُّ ِشلَّا قَ ْد نِيطَ ْ
ْ ِابلْبَد َرَك ِة أَ ْع َج ُ
وسدوُ
ِل اللَّ ُه َّدم فيدو خيَد َدرًة تَد ُدر ُّد َُ َ
دْ ابلْ َك َر َامدة أ ََّاي ُمدوُ َولَيَاليدو فَخ ْدر ِ َ
ِ
ٍِ
وال وتَد ْقعض أ ََّايموُ سروراً اللَّه َّم إِ َّما أَمر فَآ ََتِر وإِ َّمدا نَد ْهدي فَدأَنْدتَ ِهي اللَّه َّدم إِِّين أ ِ
ض
ْ
ُ
ُ
َسدتَخريُ َك بَِر ْيَتِد َ خيَد َدرًة ِيف َعافيَدة ََُّ تَد ْقدبِ ُ
ٌْ ُ َ
َذلُ ً َ َ ُ َ ُ ُ
ٌ
( )1دمحم بن مسعو العيا ي ،تفسًن العيا ي ،ادلكتبة العلمية – طهراف1384 ،ىػ ،ج1
( )2سورة البقرة :ية .186
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ِ ٍِ
الس ْبح ِة تُ ْ ِ
اجةً إِ ْن َكا َن َع َد ُد ال ِْقط َْع ِة َزْوجاً فَد ُه َو افْد َع ْْ َوإِ ْن َكا َن فَد ْرداً َال تَد ْف َع ْْ َوِابل َْع ْك ِ
س))
َعلَى قط َْعة م َن ُّ َ
ضم ُر َح َ

()1

ولنضرب عد ال من األمثلة اذلامة من أمثلة احلاجة إىل الدعاء ابذلداية إىل الصرا ادلستقيم لدد ادلواق ادلتجد ة:
اذلداية إل الزواج الناجح

الزواج ،ااف الزواج ،حسب تعبًن أحد العلماء ،يعد م امرة كربد رلهولة العواقب إىل حد كبًن ،اقد يػنجح وقػد ال يػنجح
وقػػد يسػػعد وقػػد ي ػػقى ،ومػػن الواضػػح اف الػػبلزـ علػػى الرجػػل إذا أرا الػػزواج – وادل ػرأة إذا أرا ت – اف فق ػق عػػن الزوجػػة –
وحتقػق عنػػو – وخصوصػػياشا األخبلقيػػة وعػػن أسػػرشا ومنبتهػػا إذ اف منبػػس السػػوء خطػػًن ،اػ ذا حقػق واطمػ ف اتػػزوج اػػاف ىنػػاؾ
نسبة يًن مضمونة من اخلط وىي رلاؿ ادل امرة اجملهولة إذ اف بعض النساء تبدو صػاحلة بػل ومثاليػة مث بعػد الػزواج بفػبة تت ػًن
أو قد ال تت ًن بل تبدو على حقيقتهػا كاحلػة ب ػعة ،وكػذلك حػاؿ الرجػاؿ اػاف مػن ت ػًن كااػة التحقيقػات إىل حسػن أخبلقػو
عنو يًن ذلك أو قد ينقلب الحقال ايت ًن بزاوية مائة ومثػانٌن رجػة ،اههنػا ابلضػب مػوطن احلاجػة
واستقامة ينو قد ينك
األكرب للتمسك ابلدعاء ابلقوؿ :أىدان الصرا ادلستقيم يف اختيار الزوجة الػ تكػوف عػوانل يل علػى يػين و نيػاي وال ت ػقيين
يف نياي أو يين.
بل األمر أوس من ذلك إذ قد يكػوف الرجػل وادلػرأة معػال صػاحلٌن ويبقيػاف كػذلك ولكنهمػا يرزقػاف موال أ ػرار اػبل يكػوف
زواجهمػػا مصػػلحة أبػػدال ولكػػن أ لئلنسػػاف اف يػػدرؾ ذلػػك قبػػل الػػزواج؟ اههنػػا تتجلػػى أكثػػر ضػػرورة اف يلػػح اإلنسػػاف علػػى هللا
تعػػاىل ابف جيعػػل زواجػػو طريق ػال إىل اجلنػػة واف يهديػػو يف ىػػذا ادلوق ػ إىل الطريػػق ادلوصػػل إليهػػا اػػاف كػػاف الػػزواج هبػػا ىػػو الطريػػق
ادلوصل اليهد قلبو وىا ويسوقو إليها وإال اليضرب على قلبو وليصرؼ رأيو.
اذلداية للموقف الصحيح من ادلْاركة يف انتخاابت الدول الغربية

مثال مخر :ىل األاضل لبعض ادلسػلمٌن ادلتواجػدين ابل ػرب االنتمػاء لؤلحػزاب ادل تلفػة وادل ػاركة يف االنت ػاابت وذلػك
لكػػي تكػػوف ذلػػم مواقػ قيا يػػة يف تلػػك األحػزاب بػػدؿ اف يصػػل إليهػػا الصػػهاينة وادلتطراػػوف مػػن اليهػػو وادلسػػيحيٌن اي ػػحنوىم
ابلعداء لئلسبلـ وادلسلمٌن؟ ،بينما ،يف مقابل ذلك ،إذا وصل ادلسلموف ااهنم سيداعوف اب ػاه اختػاذ قػرارات لصػامل ادلسػلمٌن
أو فولوف على األقل وف اختاذ قرارات معا ية لئلسبلـ وادلسلمٌن؟
اتلػػك ىػػي حجػػة بعػػض األط ػراؼ ،ولكػػن تقابلهػػا حجػػة خ ػرين وىػػي اف االخي ػرا يف أح ػزاهبم ال تلػػو مػػن مقارنػػة بعػػض
ادلنكرات ،أوالل ،وانو ال تلو من نوع أتييد وتقوية ذلم ،ثنيال.
ويقػوؿ بعػػض خػػر :ابف ادلسػ لة اخلػػة يف صػ رات ابب التػزاحم ألف ذلػػا جهػػات تػػرجح الػػدخوؿ وجهػػات تػػرجح العػػدـ،
وإجيابيات وسلبيات ،والسؤاؿ ىو انو عند مواجهة ىكذا موق – وادلبليٌن من ادلسػلمٌن يواجهػوف ذلػك ىنالػك – امػا ىػو
الصرا ادلستقيم والقرار احلكيم يف ذلك؟
دروط سالمة ادلوقف يف القضااي اخلطرية

( )1دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائل ال يعة ،مؤسسة ؿ البيس عليهم السبلـ  -قم ،ج8
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ولعل األصح ىو اف القضية ىي من ال ؤوف العامة ،وليسس انل صيال خاصال ،لذلك اانو ال بد من ثبلث أمور:
األوؿ :است ارة أىل اخلربة وصوالل للت يل ادلوضوعي لؤلىم وادلهم يف ابب التزاحم.
الثػػا  :االسػػتئذاف مػػن الفقيػػو اجلػػام لل ػرائ  ،والػػذي يػػدؿ عليػػو أو يؤيػػده اف اخيػرا اال ػ ا  ،يف زمػػن األئمػػة علػػيهم
السػػبلـ ،يف سػػلك احلكومػػة ،كػػاف منوط ػال إبذف اإلمػػاـ عليػػو السػػبلـ اكػػاف عليػػو السػػبلـ أيذف دلثػػل علػػي بػػن يقطػػٌن وال أيذف
آلخرين ،وذلك حسب معراتو بػدخائل ال ػ ل و ػاكلتو النفسػية ومػدد قػوة صػيتو مػن عػدمها ،ومػدد سػيطرة ػهواتو
أو قوتو ال ضبية عليو أو العدـ ،ومدد جبنو أو جاعتو؟ ومدد حكمتو أو شوره؟ إىل يًن ذلك ،اهذا من جهة ،ومن جهة
أخػػرد :يػػدور األمػػر مػػدار معراتػػو بوضػ احلكومػػة وخصػػائل احلكػاـ وطػريقتهم يف التعػػاطي مػ أمثػػاؿ ىػػؤالء األاػرا (الظػػاىر
االنتماء منهم أو اخلفي ادلتقي) ومن جهة ثلثة :معراتو ابلوض العاـ أي معراتو بوضػ اجملتمػ واحلاجػات والضػرورات الػ ال
ميكن اختاذ أي قرار إال مبعراتها تفصيبلل.
اػ ذا كػػاف الفقيػػو اجلػػام لل ػرائ زليطػال ابلظػػروؼ ادلوضػػوعية والذاتيػػة اآلنفػػة الػػذكر لػػزـ الرجػ إليػػو ،بػػل جيػػب عليػػو وجػػوابل
كفائيال ذلك.
الثالث :اف يكوف ذلك ورد بٌن العلماء من جهة وبٌن أىل احلل والعقد مػن أىػايل تلػك الػببل مػن ادل لصػٌن األكفػاء
مػن جهػة أخػرد ،اػ ف أمكػن اجتمػاعهم مجيعػال اهػو ادلطلػوب وإال اعػػرب الػوكبلء أو عػرب وسػػائ التواصػل االجتمػاعي واالكفػػى
اجتماع ثلة منهم حبيث يصدؽ كوف (أمرىم ورد بينهم) وقد اصلنا الكبلـ عػن ذلػك يف كتػاب ( ػورد الفقهػاء والقيػا ات
اإلسبلمية)(.)1
احلوزة أو ادلنصب؟

مثال اثلث :لو ار األمر يف رجل الدين بٌن اف يستمر يف الدراسة احلوزوية أو يف التدريس يف احلوزة وبٌن اف يتو ػ يف
الدولػػة يف موقػ مهػػم أو اف يتسػػنم منصػػبال رايعػال ،اايهمػا أىػػم؟ ومػػا ىػػو الصػرا ادلسػػتقيم الػػذي يوصػلو إىل اجلنػػة أو إىل القيػػاـ
بو يفتو ال رعية على أحسن وجو ،من بٌن اخليارين؟
ِ
ِ
يم) والػذي يعػين – مػن
الص َدرا َ
ىهنا تتجلى أاية اف يكرر اإلنساف ىذا الطلب ويدعو إبحلاح ابلغ قػائبلل (اىد ََن ِّ
ط ادلُسدتَق َ
ط ادلُستَ ِقيم) يف كػل حا ثػة وأمػر مسػتجد وقض ٍ
ِ
الص َرا َ
ػية حا ثػة ،وىػي الػ أمػران ايهػا أيضػال
ابب التفسًن ابدلصداؽ ( -اىد ََن ِّ
َ
ب ػ((وأ ََّمددا ا ْحلددو ِاد ُ ِ
دارِجعُوا فِ َيهددا إِ َل ُرَواةِ َحد ِدديثِنَا فَدِرنَّد ُه ْم ُح َّجد ِدِت َعلَد ْدي ُك ْم َوأ َََن ُح َّجدةُ َّ
اّلل))( )2لنعػػرؼ ابلرجػػوع إلػػيهم
ث ال َْواق َعدةُ فَد ْ
َ
ََ
الصرا ادلستقيم يف تلك األمور كلها.
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
تلك ادلعا ابل إ كاؿ يف اف ترا ممجعها بل اف اإلطبلؽ زلكم إال اف يػدعى االنصػراؼ عػن ادلعػىن األخػًن اتػدبر وأتمػل إذ

( )1كما جرد حبث جوانب من ذلك يف كتاب (حدو والية الفقيو يف اكر اإلماـ ال ًنازي) اراجعو.
( )2دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائل ال يعة ،مؤسسة ؿ البيس عليهم السبلـ  -قم ،ج27
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ال وجو لذلك بعد كونو تفسًنال ابدلصداؽ وهللا العامل وسي ل إبذف هللا وجو لتقوية ال موؿ اانتظر.

ومخر دعواَن ان احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو الطيبني الطاىرين
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