دروس يف التفسري والتدبر ( ................................................................... )ٖٓ6الثالاثء ٕٗ شعبان ٔٗٗٓ /ه

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،ابرئ اػبالئق أصبعُت ،ابعث األنبياء واؼبرسلُت ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم اؼبصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار اؼبنتجبُت ،سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

السالم والصراط ادلستقيم
االهتداء إىل ُسبُل َّ
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قَ ْد جااء ُُم ِِا َِّ
ِ
السا ِ
اي ه دَا ْبادي بِا ِ َّ
الم
سا اوَ ُ ُسابُ َل َّ
اُِ َِا ِ ارَّابَ َان ِر ْ
ااُ ُِب ٌ
اِ وُا ٌر َوُت ٌ
َ ْ َ
(ٔ)
صر ٍ
وُُيْ ِرجبم ِِ الظُّلُ ِ
مات إِ َىل النُّ ِر ِبِِ ْذوِِ ودا ْبدد ِبم إِىل ِ
اط ُِ ْستَ ٍ
قيم)
ََ ْ
َ ُُ ْ َ
ى ذ ه اةيذذة الكريبذذة هبذذب ان يع ذ ّدىا كذذل كسذذلم إ ا ذذو كمذذا عليذذو ان هبعلهذذا أ ا ذذو ،وان يتخ ذ ىا نهج ذا غبيامذذو و ر ذذدا لذذو
ودليالا بل وقائدا يف ىت اؼبيادين واغبقول وـبتلف األبعاد واعبهات ،ذلذ ااذا سذبيل الفذالح و فتذاح النجذاح وطريذق السذعادة
يف الدنيا قبل اةخرة.
وسيقع البحث يف فصلُت:
الفصل األول :إضاءات وبصائر يف اةية القرآنية الكريبة ،والفصل الثاين :كيف نتّبع رضوان هللا معاىل لنكذون ذن اؼبهتذدين
السالم وإىل صراط ستقيم؟
إىل ُسبُل َّ
الس ِ
الم)
الفصل األول :بصائر يف آدة ( ُسبُ َل َّ
ويف ى ه اةية الكريبة الكثَت جدا فبا يستدعي التوقف عنده والتدبر والتبصر والتفكَت والتذوود واالستاذائة ،وسنشذَت ىهنذا
بند ٍ
إىل بعاها إ ارة فقط ،وعلى الطلبة الكرام التفكَت اعباد اؼبتواصل يف كل ٍ
بند ،وكل سؤال سؤال:
ُيف هنتدي إىل الصراط اإلذلي ادلستقيم؟

األوىل :ان ى ه اةية الكريبة مشكل إجابة على بهة عروفة يف اعبرب ،كمذا مشذكل إياذاحا ةيذة قرآنيذة كريبذة هبذب علذى
ِ
قيم)(ٕ) فكيذف
الصارا َ
كل سلم ان يقرأىا يو يا عشر رات على األقل :ا ا اةية الشريفة فهي قولذو معذاىل( :ا ْهاد َا ِّ
ط ال ُْم ْساتَ َ
الس ا ِ
االم) سبنحن ذذا ابجاب ذذة الش ذذافية الوافي ذذة فانن ذذا إذا أردان االىت ذذداء إىل الصذ ذراط
ات ذذدىل إىل الص ذراط اؼبس ذذتقيم؟ ان آي ذذة ( ُس اابُ َل َّ
اؼبسذتقيم فمذا علينذذا إال إمبذاو النذور والكتذذاب اؼببذُت الذ ىل أنولذذو هللا معذاىل علذى النذذمل اؼبصذطفى دمحم صذلى هللا عليذذو والذو وسذذلم إذ
ص ار ٍ
االم) و(إِىل ِ
السا ِ
اط
س ا اوَ ُ ُساابُ َل َّ
(دَا ْباادي بِا ِ ا َُِّ) أىل ب ذ ل الكتذذاب اؼببذذُت وب ذ ل النذذور يهذذدىل هللا معذذاىل ( َِ ا ِ ارَّابَا َان ِر ْ
ُِ ْسااتَ ٍ
قيم) فهنذذا ذرطان لكذذي يهذذدينا هللا إىل الصذراط اؼبسذذتقيم :األول علذذى صذذعيد العقذذل النظذذرىل وىذذو االستاذذاءة واالسًت ذذاد
ابلنور والكتاب اؼببُت ،والثاين على صعيد العقل العملي وىو ابمباو الفعلي ؼبا يرضي هللا سبحانو ومعاىل.
اجل اُ ع شببة اجلرب

(ٔ) سورة اؼبائدة :آية ٘ٔ.ٔٙ-
(ٕ) سورة الفاربة :آية .ٙ
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ات رُ ِ
ال ِماا َِا ْ رََااءُ َورَا ْبادي َِا ْ رََاااءُ)...
ُّ ُّ
وا ذا الشذبهة فهذي :انذو جذل اظبذو يقذول يف آيذة أخذر (إِ ْن ِها َاي إِالَّ تِْتانَاتُ َ
فإذا كان هللا يهدىل ن يشاء وي ِ
ا ُّل ن يشاء فنحن ؾببورون؟ وال يستحق حينئ ٍ اؼبهتدىل واؼبطيذع الثنذاء والثذواب وال العاصذي
ُ
والطذايي اللذذوم والعقذذاب ،وانذو لذ ل نطلذذب نذو ان يتذذدخل ييبيذا – مكوينيذا – قسذذر ا لكذذي اتذدىل إىل الصذراط اؼبسذذتقيم إذ
ِ
قيم)؟.
الصرا َ
ندعوه قائلُت ( ْاهد َا ِّ
ط ال ُْم ْستَ َ
الس ا ِ
االم) سبذذن ابجاب ذذة الش ذذافية علذذى ى ذ ا الس ذؤال واب ذذكال ،وى ذذو ان معل ذذق شذذيئة هللا هداي ذذة ى ذ ا أو ذا
ان آيذذة ( ُسا ابُ َل َّ
شذروطة ررادة العبذذد واختيذاره لطريذذق اؽبدايذة وسذذَته فيذو إذ يقذذول معذاىل (دَا ْباادي بِا ِ َّ
سا اوَ ُ) فذإذا امبعذذض رضذوان هللا
اُِ َِا ِ ارَّابَا َان ِر ْ
وربريذض رضذامو فانذو معذاىل يشذاء حينئذ ٍ ىذدايت إىل سذبل السذالم وىبرجذ ذذن الظلمذات إىل النذور ويهذدي إىل صذراط سذذتقيم،
ِ
قيم) ذذن جهذذة أخذذر  ،ذذتكفالا هذذدايت حينئذ ٍ سذذتجيب ا
فيكذذون جذذل اظبذذو بسذذعي ذذن جهذذة وبذذدعائ ( ْاهااد َا ِّ
الص ارا َط ال ُْم ْسااتَ َ
(ٕ)
أحب وأراد وأ ر وحكم.
لدعائ  ،ولكن بعد ان مكون قد اخًتت بنفس ان مسَت يف الطريق ال ىل ّ
(ٔ)

ِا ه الن ر؟ وِا ترق ع القرآن الكرمي؟
الثاوية :ان الكتاب اؼببُت ىو يَت النور يف اةية (وإن كان نورا يف حد ذامو) إذ األصل يف العطف ىذو عطذف اؼببذاين علذى
اؼبباين ال عطف البيان فما ىو النور ال ىل جاء ن هللا معاىل ع الكتاب اؼببُت؟ انو بصذري بعذ الذروا ت (أسذد هللا اللالذب
علي بن أيب طالب) وبوجو أصبع ىو النمل صلى هللا عليو والو وسلم واألئمة عليهم السالم.
فقذذد ج ذذاء يف مفس ذذَت القم ذذي حس ذذبما نق ذذل عن ذذو مفس ذذَت الص ذذايف (والقم ذذي ق ذذال :يع ذذٍت ابلن ذذور أ ذذَت اؼب ذذؤ نُت واألئم ذذة عل ذذيهم
السذالم)(ٖ) ولقذذد جذذاء الرسذذول األعظذذم صذذلى هللا عليذذو والذذو وسذذلم وبيذذده ىذ ان الذذثقالن ،ولذذو ذ عذذا ي أو خاصذذي يف ذلذ
ِ
ي ِا إِ ْن َتََ َّ ِِ
ساكْتُ ْم م َماا لَا ْ
فان أوض دليل يؤكد ى ا التفسَت ىو حديث الثقلُت اؼبتوامر بُت الفذريقُت ((إِِّّن ََت ِرٌك تي ُك ُم الثَّا َقلَ ْ ِ َ
ُّلُّ ا ُِتاُ َِّ
رَ ِ
اِ َو ِعْتا َرِِت أ َْه َل بَاْي ِت))(ٗ) فانو طابق ؼبامون اةية الشريفة!
َ َ
ِعىن اذلدادة والرس ان
الثالثة :ان اؽبداية يف قولو معاىل (دَا ْبدي بِ ِ َّ
اُِ) قد يراد ها اؽبداية التكوينية رفاضة األلطاف اػبفية واعبلية ،وقد يذراد هذا
اؽبداية التشريعية ابؼبوعظة وابر اد والت كَت والبيان واأل ر والنهي و ا إىل ذل .
الرابعة :ان (الرضوان) يَت (الرضا) وقد استعمل القرآن الكرمي ى ا اترة ،وذا اترة أخر  ،فقد قال معذاىل( :وِر ْ ِ
َ
س ا ٌن ِ َ
ِ
اِ أَ ُْب اار)(٘) وقذال( :ر ِ
سا َاي َّ
سا ا َعْنا ُ)( )ٙواؼبطلذذوب ىذو ربذذرىل رضذوان هللا وإمباعذذو ،والرضذوان درجذذة فذذوا الرضذذا
اُِ َعاْنا ُب ْم َوَر ُ
َ
َّ َ ُ
فتدبر!
(ٔ) سورة األعراف :آية ٘٘ٔ.
(ٕ) (اخًتت) يف ى ا العامل ،يف رمبة ،ويف عوامل سابقة يف رمبة أخر .
(ٖ) الفي الكا اين ،التفسَت الصايف ،دار الكتب ابسال ية – طهران ،ج ٚص.ٕٜٓ
(ٗ) أبو نصور أضبد بن علي الطربسي ،االحتجاج ،نشر اؼبرماى – شهد اؼبقدسةٖٔٗٓ ،ىذ ،جٔ صٕ.ٕٙ
(٘) سورة التوبة :آية ٕ.ٚ
( )ٙسورة اؼبائدة :آية .ٜٔٔ
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وُيف وتّبن رس او رعاىل وِا آاثر؟؟
اخلاِسة :ان إمباو رضذوان هللا معذاىل يكذون ابجتنذاب اؼبعاصذي كافذة وفعذل الطاعذات كافذة وابلتحلذي دبكذارم األخذالا كافذة
واجتنذذاب رذائلهذذا كافذذة ،وابلعذذدل وابحسذذان وبقاذذاء حذوائخ ابخذوان ،وابؽبدايذذة وابر ذذاد ونشذذر علذذوم القذذرآن والرسذذول وأىذذل
البيض عليهم السالم بُت العباد.
السادسة :ان اةاثر اليت مًتمب على ذل حسب اةية الشريفة ىي ثالثة فان هللا معاىل يهدىل ن أمبذع رضذوانو إىل سذبل
السالم أوالا وىبرجهم ن الظلمات إىل النور اثني ا ويهديهم إىل صراط ستقيم اثلث ا ،وا ا البحث عن الفوارا بذُت ىذ ه الثالثذة
فسيأيت يف حبث آخر رذن هللا معاىل.
ِ
ط
الص ارا َ
السااابعة :ان (السذذبل) صبذذع ،واللريذذب ان (الصذراط) جذذاء يف القذذرآن بصذذيلة اؼبفذذرد دائمذا كمذذا قولذذو معذذاىل ( ْاهااد َا ِّ
صر ٍ
الْمستَقيم) و(دا ْبدد ِبم إِىل ِ
اط ُِ ْستَ ٍ
قيم) ولكن السبيل اترة جاءت صبعذ ا كهذ ه اةيذة وأخذر جذاءت فذردة ك ذ( َودَاتَّبِ ْان ََْيا َار
ُْ َ َ ْ
ِ
َس ِ
ني)(ٔ) فما ىو السبب؟
بيل الْ ُم ْؤِ َ
ِعىن السالم
السالم) وبتمل ان يراد بو هللا معاىل إذ ان ن أظبائو السالم ( ُه َ َّ
وس
الثاِنة :ان ( َّ
اُِ الَّذي ال إِلا َ إِالَّ ُها َ ال َْملِ ُ
ات الْ ُق ُّاد ُ
(ٕ)
ِ
ِ
الس ِ
الم) معٍت سبل هللا معذاىل ،ووبتمذل ان يذراد بذو (السذال ة) ذن
ار ال ُْمتَ َكِّربُ) فذ( ُسبُ َل َّ
َّ
الس ُ
الم ال ُْم ْؤِ ُ ال ُْم َبْيم ُ ال َْعز ُدز ا ْجلَبَّ ُ
اةفات والعيوب والنواقص واألخطار الدنيوية واالخروية ،واؼبستظهر انذو ال انعذة صبذع بذُت اؼبعنيذُت إ ذا برادة اعبذا ع العنذواين،
أو ألن أحدنبا يستلوم اةخذر فأريذد أحذدنبا طابقذة واةخذر التوا ذا ،أو لصذحة اسذتعمال اللفذ يف أكثذر ذن عذٌت – علذى ذا
اخًتانه – واألوسط ىو األقو  .فتأ ل ومدبّر.
الن ر واإلخراج واإلذن
ِل الَّااذد آِنُ ا ا ُُيْ ا ِرجبم ِِ ا الظُّلُما ِ
التاسااعة :ان (النُّ ا ِر) واحذذد ا ذذا الظلمذذات فكثذذَتة قذذال معذذاىلَّ ( :
اات إِ َىل النُّ ا ِر
اُِ َوِ ُّ
َ َ
ُُ ْ َ
ِ
ت ُُيْ ِرج وَابم ِِ النُّ ِر إِ َىل الظُّلُ ِ
َّ
َّ
حاُ النَّا ِر ُه ْم تيبا خالِ ُدو َن)(ٖ).
مات أُولئِ َ
تأ ْ
َص ُ
َوالذد َ َُ َف ُروا أ َْوليا ُؤ ُه ُم الطاَُ ُ ُ ُ ْ َ
العاش اار  :ان (االخذ ذراج) يف ( ُُيْا ا ِر ُج ُب ْم) ك ذ ذ(دَا ْب اادد ِب ْم) مك ذذويٍت ومش ذريعي ،كم ذذا ان ذذو عل ذذى درج ذذات حبس ذذب درج ذذات إمب ذذاو
الرضوان ،وى ه الدرجات ال تناىية بنحو الالمناىي الاليقفي.
احلاددة عَر  :ان اؼبراد ن (ِبِِ ْذوِِ) ىو :بلطفو التكويٍت.
صر ٍ
ادلراد با( ِ
اط ُِ ْستَ ٍ
قيم)
صر ٍ
الثاوية عَر  :ان ( ِ
اط ُِ ْستَ ٍ
قيم) قد يراد ها اؼبرمبة العالية جدا ن اؽبداية وقد يؤيده قولذو معذاىل عذن النذمل إبذراىيم عليذو
صار ٍ
صر ٍ
ِ ِ ِِ
قيم)(ٗ) فقذد جذاءت ( َهادا؟ُ إِىل ِ
اجتَبا؟ُ و َهدا؟ُ إِىل ِ
اط ُِ ْساتَ ٍ
اط ُِ ْستَ ٍ
اجتَباا؟ُ) ذع ان
قيم) بعذد ( ْ
السالم (شاُراً ألَوْا ُعم ْ َ
(ٔ) سورة النساء :آية ٘ٔٔ.
(ٕ) سورة اغبشر :آية ٖٕ.
(ٖ) سورة البقرة :آية ٘.ٕٚ
(ٗ) سورة النحل :آية ٕٔٔ.
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االجتبذذاء ابؽبذذي رمبذذة عظيمذذة جذذدا ال يصذذل إليهذذا إال قم ذةُ ِ
القم ذ ِة ذذن البش ذرية ،وكبذذن عنذذد ا نذذدعو يف كذذل صذذالة ويَتىذذا
قمذة ّ
ّ ّ
ِ
ذب علذى اؼبرمبذة العاليذة ذن اؽبدايذة بذل أعلذى درجاميذا الذيت يبكننذا حسذب
الصرا َ
بذ( ْاهد َا ِّ
ط ال ُْم ْستَ َ
قيم) فان طلبنذا ينبلذي ان ينص ّ
ينصب طلبنا على جهات أخر ذكرانىا يف كتاب (أىدان الصراط اؼبستقيم).
سعتنا الوجودية ان نصل إليها! كما ينبلي ان
ّ
الثالثااة عَاار  :ان ابخبذذار قذذد ي ذراد بذذو ابنشذذاء ،وقذذد يسذذتلو و ،وقذذد يكذذون بقومذذو أو أقذذو  ،ولعذذل قولذذو معذذاىل ( َِ ا ِ ارَّابَا َان
س اوَ ُ) ن الثالث أو الثاين بل واألول ،فتأ ل ومدبر(ٔ) وهللا اؽبادىل العامل الناصر اؼبعُت الويل اغبميد السميع الدعاء.
ِر ْ
الرابعااة عَاار :ان (الص ذراط) ص ذراطان :ص ذراط يف الذذدنيا وص ذراط يف اةخذذرة ،وكالنبذذا فبذذا كبتذذاج فيذذو إىل ىدايذذة هللا معذذاىل
وكالنبا فبا يهدينا هللا معاىل إليو لو امبعنا رضوانو(ٕ).
ِثلث السعاد األعظم
الفصاال الثاااّن :انذذو كمذذا سذذبق فذذان الذ ين يتبعذذون رضذوان هللا معذذاىل ىذذم الذ ين يهذذديهم هللا معذذاىل سذذبل السذذالم وىذذم الذ ين
ىبرجهم هللا معاىل ن الظلمات إىل النذور وىذم الذ ين يهذديهم إىل الصذراط اؼبسذتقيم ،ولكذن يبقذى السذؤال اؼبصذَتىل – اؼبفتذاحي
– األكرب وىو انو كيف نتبع رضوان هللا معاىل؟
وابجابة على ى ا السذؤال الكبذَت ىذي ان إمبذاو رضذوان هللا يكذون عذرب ثلذث السذعادة األعظذم :ميذ يب األنفذ وموكيتهذا،
معلم علوم الكتاب والعًتة ومعليمها ،العطاء بال حدود والعمل الصاحل بدون قيود:
ٔ -هتذدب األوفس ورزُيتبا

أوالً :مي ذ يب األنف ذ  ،ف ذان الذذنف ىذذي أخطذذر األعذذداء علذذى نج ذوات ابنسذذان وأعمالذذو الصذذاغبة ،فذذان اغبقذذد واغبسذذد
واللرور والعجب والر ء والتكرب مفسد أكرب ابقبازات ورببط أعظم األعمذال الصذاغبة وميذبط اببنسذان ذن قمذم ابنسذانية إىل
حاي البهيمية ،وىي اليت ِّ
ربول العلم ن (قيمة عليا) إىل (ضد القيمة) ذل ان العلذم سذالح ذو حذدين فانذو وسذام ذرف
للصذذاغبُت وفخذذر وؾبذذد ل،وليذذاء ،وىذذو يف قابذذل ذلذ قنبلذذة ذريذذة وصذواريو نوويذذة وأسذذلحة كيمياويذذة بيذذد أولئذ الذ ين يلبذذض
ِ
ِ
َّ
سالَ َ ِْنباا تَأَرْابَا َعا ُ
عليهم قوميم واستحكمض فيهم هواميم وصبحض هم أنفسذهم ( َو ارْ ُل َعلَْي ِب ْم وَابَأَ الذي آرَاْينا؟ُ آايرنا تَاوْ َ
الَايطا ُن تَكاا َن ِِا الْغاااود ه ولَا ِشاْئنا لَرتَاعناا؟ُ ِمااا و ِ
لكنَّا ُ أَ ْخلَا َد إِ َىل ْاألَر ِ وارَّابان َها ا؟ُ تَمثَالُا ُ َُمثَ ِال الْ َك ْل ِ ِ ِ
ال
َ ْ
َّ ْ
ْ َ ََ
َ َْ
َ
َ
َ
َ
اب إ ْن َْْما ْ
ِ
ِ
ْص ِ
ص لَ َعلَّ ُب ْم دَاتَا َف َّك ُرو َن)(ٖ).
ث أ َْو رَاْتا ُرُْ ُ دَال َْب ْ
َعلَْي ِ دَال َْب ْ
ث ذلِ َ
ص الْ َق َ
ت َِثَ ُل الْ َق ْ م الَّذد َ َُ َّذبُ ا ِِبايرنا تَاق ُ
ص َ
ورج ذذل ال ذذدين خاص ذذة ،كس ذذائر الن ذذاس عا ذذة ،علي ذذو ان ي ذذويل موكي ذذة ال ذذنف ومي ذ يبها ذذن الرذائ ذذل اػبلقي ذذة ،كاغبس ذذد والك ذذرب
ذب الشذهوة واؼبذال واعبمذال والر سذة ،األولويذة القصذو كذي مكذون لعلو ذو القيمذة عنذد هللا معذاىل
والعجب والذر ء والسذمعة ،وح ّ
فصذلنا الكذالم عذن ؾبموعذة ذن الوجذوه يف نظذَت ىذ ه اةيذة الكريبذة – أىل نظَتىذا ذن جهذة االخبذار وابنشذاء – يف كتذاب ( ذذور
(ٔ) وقذد ّ
الفقهاء والقيادات ابسال ية) دبناسبة قولو معاىل ( َوأ َِْ ُرُه ْم ُش رى بَا ْيانَا ُب ْم).
(ٕ) راجع (أىدان الصراط اؼبسقتيم).
(ٖ) سورة األعراف :آية ٘.ٔٚٙ -ٔٚ
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الس ِ
الم ِعْن َد َرّمِِ ْم)(ٔ).
دار َّ
وكي يبلغ بو سبل السالم ( َذلُ ْم ُ

ترار
التق ى واألخالق الفاسلة ّ
ولكذن اؼبشذذكلة يف األخذالا الفاضذذلة والفاذيلة والتقذذو شذكلتان :األوىل ااذذا (ف ّذرارة) لذ ل ذبذد ان الذذبع

قذد يذذدخل اغبذذوزة

العلميذذة بصذذفاء نفسذذي كبذذَت وبذذروح إيبانيذذة خا ذذعة ،لكنذذو دبذذرور الذذو ن ودبعا ذذرة بع ذ النذذاس فبذذن يتخ ذ ون الليبذذة نهج ذا (وقذذد ورد
انو عليو السالم(( :قَ َ ِ
اف َعا ِ الْغِيبَ ِاة تََِّوَّا َباا إِ َد ُام ُِ َاال ِ
اُ ِع ْنا َد؟ُ َر ُج ًاالَ :اي َها َذا ُُ َّ
ُ النَّاا ِر))(ٕ) وفبذن يتخذ ون النميمذة
ال ل َر ُج ٍل ا َْتَ َ

والتهمذذة سذذبيالا والتبذذاي والتحاسذذد والتفذذاخر والتعذذايل ديذذدان ،م ذراىم يتحولذذون – ال ظب ذ هللا ذذيئ ا فشذذيئ ا ،وإذا ريبانذذو – ال ظب ذ
هللا ذرة أخذر – يذ وب ذيئ ا فشذيئ ا ،بذذل يتح ّذول قلبذو إىل قطعذة ذن اغبجذر ،فبعذذد ان كذان يستشذعر لذ ة العبذادة يف نتصذف الليذذل
وي ذ ىب إىل اغبذذرم الش ذريف أو إىل اؼبسذذاجد بكذذل خشذذوو وخاذذوو وخبلذذوص نيذذة وصذذفاء طويذذة ،م ذراه يفتقذذد ل ذ ة العبذذادة حذذىت يف
صذذالة الصذذب  ،بذذل قذذد مذراه يتهذذاون يف صذذالمو فذذال يصذذليها يف أول أقواميذذا بذذل قذذد مذذر بعاذذهم يصذذلي كمذذا قذذال الرسذذول صذذلى هللا
ذال بايانااا رس ا ُل َِّ
ِِِ
اِ صاالهللا ع علي ا والا وساالم َجااالِ ٌ ِ
ال
عليذذو والذذو وسذذلم (( َعذ ْذن أَِيب َج ْع َفذ ٍر عليذذو السذذالم قَذ َ َ ْ َ َ ُ
س يف ال َْم ْس ا د إ ْذ َد َخا َ
اال صاالهللا ع عليا والا وسالم وَا َقاار َُنَا ْقا ِر الْغُاار ِ
اات َها َذا َو َه َكا َذا
صالِّي تَالَ ْام دُااتِ َّم ُرُُ َعا ُ َوَال ُسا ُ َد؟ُ تَا َق َ
اُ لَائِ ْ َِا َ
اام دُ َ
ال تَا َقا َ
َ
َ
َر ُج ٌ
صا َاالرُ ُ لَيَ ُم ا رَ َّ َعلَااهللا ََا ِْ
اري ِدد ا ِ ))(ٖ) أو م ذراه يف صذذالمو يشذ ّذرا ذىنذذو ويلذ ّذرب نقذذادا بي ذواء الشذذيطان اؼبسذذمى ب ذذ(خنوب) اؼبوكذذل
َ
خبصوص الصالة ليفسد على اؼبؤ ن حاور قلبو!.

وال د جد ررِ ِرت ظاهري لقياس التق ى والفُّائل!
حسذيا ظذاىرا لقيذاس ذد التطذور الذ ىل حظيذض بذو أو
واؼبشكلة الثانية :ان اؼبعنو ت والروحانيات ،ال سبتلذ (مر ذو ذًتا) ّ
التذذدىور ال ذ ىل ُ نيذذض بذذو ،كذذي يقذذي ابنسذذان كذذل يذذوم (درجذذة مق ذواه وأخالقذذو) كذذي يعذذرف أيذذن ىذذو ابلاذذبط يف سذذَتة سذذبل
السالم ابؽبية؟ ،وذل عك الدراسة فان ؽبذا قياسذا واضذحا وىذو عذدد الصذفحات الذيت ُد ِرسذض أ ذ مث اليذوم وبعذدىا يذدا
فب ل يعرف بوضوح د مقدم ابنسان على ا تداد األ م.
اإلّن
والبددل ررِ ِرت الربهان ّ
ولكن التقو والفاائل ليسذض – عذادة – كذ ل  ،وعليذو فذال بذد ذن البحذث عذن بذديل أىل عذن مر ذو ًت ظذاىر ،والذ ىل
يبكذذن ان نطرحذذو كبذذديل عذذن الًت ذذومر الكا ذذف غبقيقذذة الشذذيء نفسذذو ،ىذذو الًت ذذو ًت ال ذ ىل يعتمذذد علذذى عادلذذة الربىذذان ابين
واةاثر أو الكوا ف ،فمثالا كان السيد الوالد يقول :ان ابنسان إذا م كر اؼبوت والقرب كل يذوم طبذ ذرات ،بعذد كذل صذالة
أىل ابتعذاد! ،فكيذف لذو استحاذر اؼبذوت أ ا ذو دائمذ ا! فهذ ا
أىل زىد وسيبتعد عن عصية هللا معاىل ّ
رة ،فانو سيوىد يف الدنيا ّ
كمي فانو نوو ن مر و ًت التقو والفاائل :ىل مفكر يف اؼبوت كل يوم رة؟ أو طب رات بعد كذل صذالة؟
قياس واض
ّ

(ٔ) سورة األعراف :آية .ٕٔٚ
(ٕ) اغبسن بن عبة اغبراين ،ربف العقول ،ؤسسة النشر ابسال ي – قمٔٗٓٗ ،ىذ ،صٕ٘ٗ.
(ٖ) ثقة ابسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب ابسال ية – طهران ،جٖ ص .ٕٙٛ
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ِ ِ
ِ
اب َعتيا ٌد)(ٔ) أو عنذد كذل نظذرة يف الشذارو أو السذوا أو
أو عند كل كلمة مريذد ان مقوؽبذا إذ (ِاا دَالْفا ُ ِا ْ قَا ْ ٍل إِالَّ لَ َددْا َرقي ٌ
التلفاز أو االنستلرام أو يَت ذل ؟
لنتذُر ادل ت د ِياً مخس ِرات بعد ُل صال

ولكي يتجسد ابنسان (اؼبوت) وىو اؼبصَت اغبتمي لكل واحد نا ،فان ن الارورىل ان يوور ابنسان اؼبقابر كل يذوم أو
كذل صبعذة علذى األقذل ،وأياذ ا ذن ا ذرابت ان اغباذور عنذد دفذن اؼبيذض و شذاىدمو وىذو يوضذع يف غبذده مث إىالذة الذًتاب عليذو
ذيئا فشذذيئا مث إيذذالا القذذرب رحكذذام عليذذو ،كذذل ذلذ فبذذا يهذو ضذذمَت ابنسذذان بقذذوة ،وسذذيطبع يف ذىذذن ابنسذذان صذذورة قويذذة ال
مفارقو أصالا لو قلّب النظر إليها رمقان واعتبار ،وستكون اغباجو ذن اؼبعصذية كلمذا وسذوس إليذو الشذيطان ليكذ ب أو يلتذاب
أو يرمشي أو يسرا أو ينظر نظرة ؿبر ة أو بو ذل .
ولنحُّر حي دت األِ ات يف ظلمات اللحد

أطلض النظذر يف عمليذة الذدفن وإىالذة الذًتاب عليذو مث بنذاء اللحذد والقذرب رحكذام
وقد
ُ
حارت خصيا دفن أحد األرحام و ُ
فوقذذو ،وزبيّلذذض لذذو انذذٍت كنذذض كانذذو ،وانذذٍت فرض ذا مل أكذذن يت ذا حق ذا بذذل كانذذض جلطذذةا و ذذواتا ظذذاىر ا لسذذاعات كمذذا حذذدث

للطربس ذذي ذذثالا ،مث دفن ذذوين يف ىذ ذ ا الق ذذرب الا ذذيق اؼب ذذوح اؼبظل ذذم ،زبيّل ذذض نفس ذذي واان اس ذذتيق يف الق ذذرب وإذا يب أر الكف ذذن
يعتصرين بقوة وأفاجئ ابلظالم الرىيب وبايق اؼبكان اؼبظلم ..مث أحاول دفع سقف القذرب فذال يتوحذوح قيذد أمبلذة (وكنذض قبلهذا
لبسذذاطيت أمصذور انذذو لعلذذو يبكذذن زحوحذذة سذذقف القذذرب واػبذذروج ولكنذذٍت فوجئذذض إذ رأيذذتهم ياذذعون ألواحذا ظبيكذذة صذذخرية – أو
ر رية – ؿبكمة قوية فوا القرب وياعون فوقهذا وربتهذا جذدائل حديديذة لويذة مذدخل يف جذانمل القذرب – اؼبعذ ّد سذلفا لذ ل –
بعمق وقوة ،مث يصبون االظبنض اؼبسل القوىل على ذل كلو حبيث يستحيل للبطل العمالا ان يوحوحو بعد جفافو وصذالبتو
فكيذذف اببنسذذان الاذذعيف! فكذذرت يف نفسذذي انذذٍت لذذو كنذذض يف ى ذ ا اؼبوقذذع اؼبذذوح الرىيذذب فأيذذة وحشذذة كانذذض س ذتتملكٍت
حينئ ٍ ؟ وكم كنض سأبقى يف حالة الرعب ى ه إىل أن أ وت ن اػبوف واليأس واعبوو والعط ؟
ان زبيل أ ثال ى ه اغبقيقة بل و شاىدميا ؼبما يعُت طالب العلم وكل إنسان على ى ه النف اال ذارة ابلسذوء وفبذا يسذهل
لإلنسان إمباو رضوان هللا والوصول شبض إىل سبل السالم رذن هللا معاىل.
وكذ ل حذذال الصذفات النفسذذية ذن مواضذذع وحسذن خلذذق وصذذرب وسذعة صذذدر وب ّذر وإحسذذان فذان ابنسذذان لذو وضذذع لنفسذذو
قياسا يقي بو صفامو النفسية كل يوم ،ألحرز حينئ ٍ مطذورا كبذَتا إىل أبعذد اغبذدود يف أبعذاد ميذ يب الذنف  ..فمذثالا :يراقذب
عدد ابتسا امو اليت وزعها على ز الئو ومال مو وأسام مو كلما ازداد علم ا أو االا أو جاى ا أو يَت ذل .
دلاذا جتنّب ادلرجن الَريازي صال اجلماعة؟

ويف القاية التالية أكرب عربة فقد نقل عن اؼبرجع الورو التقي آية هللا العظمذى اؼبذَتزا عبذد اؽبذادىل الشذَتازىل قذدس هللا نفسذو
انذذو عنذذد ا ظبذذع بنبذذأ وفذذاة السذذيد آيذذة هللا العظمذذى اؼبذذَتزا هذذدىل الشذَتازىل ،قذ ّذرر ال ذ ىاب ذذن النجذذف إىل ك ذربالء للمشذذاركة يف
(ٔ) سورة ا :آية .ٔٛ
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مشييعو ،ويف نتصف الطريق بُت النجف وكربالء نول يف بع اؼباايف ،وعند ا حذان وقذض الصذالة اجتمذع خلذق كثذَت ،ذن
أىذل اؼبنطقذة و ذن الذذووار ،خذارج اؼباذيف للصذالة خلذذف اؼبرجذع الكبذَت ،وعنذذد ا طلبذوا نذو ان يصذلي صباعذذة قذال سأصذلي ىنذذا
داخذذل اؼباذذيف لكذذنهم أصذذروا عليذذو قذذائلُت ان النذذاس مصبعهذذم ينتظذذرونكم ..وؼبذذا أصذذروا عليذذو وافذذق ،ولكنذذو عنذذد ا خذذرج فذذوجئ
ابعبمذذوو الكبذذَتة الذذيت كانذذض منتظذذره بكذذل مشذذوا وحذذب وؽبفذذة ،نَظَذر السذذيد إىل اعبمذذوو وق ذذل قلذذيالا مث رجذذع وقذذال ال أصذذلي
صباعذذة ابلنذذاس! اختذذاروا أحذذدا يذذَتىل! وكلمذذا اصذذروا عليذذو رفذ ! وبعذذد ذلذ عنذذد ا أغبذوا عليذذو ابلسذؤال عذذن السذذبب قذذال انذذٍت
عن ذذد ا خرج ذذض و ذذاىدت اعبم ذذوو الكب ذذَتة أحسس ذذض يف نفس ذذي ب ذذبع االض ذذطراب وح ذذدثض ل ذذدىل ذذبهة الس ذذمعة وال ذذر ء
حينئ ٍ ..فرجعض إىل اؼباذيف ىذرابا ذن كيذد إبلذي ! ..نعذم ىكذ ا العلمذاء األبذرار ىبذافون حذىت ذن ذبهة الذر ء أو السذمعة أو
العجب! ول ل حظي برضوان هللا جل اظبو وجعلهم هللا معاىل نائر نور يف اغبوزات العلميذة ..أفذال هبذدر بكذل واحذد نذا ان
يكون ك ل ؟
ِ طرق هتذدب األوفس ادل اظبة علهللا صال اجلماعة

و ن أىم طرا مي يب األنف اؼبواظبة على صالة اعبماعذة خاصذة يف اؼبسذاجد وقذد ورد يف فاذلها العجذب العجذاب فقذد
اِ صلهللا ع علي وال وسلم أََتِّن جبارئِ
ال رس ُل َِّ
ِ
ي أَلْ َ ٍ
اال َاي َُ َّما ُد
ص َاال ِ الظُّ ْبا ِر تَا َق َ
يل َِ َان َس ْابع َ
اف َِلَات بَا ْعا َد َ
ورد انو ((قَ َ َ ُ
َ َْ َ ُ
ت َه ِددَّاتَا ْ ِ
ت!
ي ََلْ دُا ْب ِد ِِهَا إِ َىل وَِ ٍّ
ت دُا ْق ِرُؤ َك َّ
ب قَاْبالَ َ
الس َال َم َوأ َْه َدى إِلَْي َ
إِ َّن َربِّ َ
ْتِ :ا ا ْذلَ ِددَّاتَ ِ
ان؟
قُال ُ َ
ث رَُع ٍ
الص َال ُ ْ
اع ٍة
قَ َ
ات َو َّ
س ِيف ََجَ َ
ال :الْ َ رْا ُر ثََال ُ َ َ
اخلَ ْم ُ
ِ
اع ِة؟
قُال ُ
يل َوَِا ِأل َُِّ ِت ِيف ا ْجلَ َم َ
ْتَ :اي َجْبا َرئ ُ
ٍِ
ِ
ِ
ٍِ
الَ :اي َُ َّم ُد إِ َذا َُ َاا اثْانَا ْ ِ
قَ َ
ص َال ً
ب ا َُِّ ل ُك ِّل َواحد بِ ُك ِّل َرُْ َعة ِائَةً َو َمخْس َ
ي َ
ي َُتَ َ
َّمائَ ِة ص َال ٍ
اِ لِ ُك ٍل ِِْنا ُبم بِ ُك ِل رُْع ٍة ِست ِ
ِ
َ
ب َُّ ّ ْ ّ َ َ
َوإ َذا َُاوُ ا ثََالثَةً َُتَ َ
اِ لِ ُك ِل و ِ
اح ٍد بِ ُك ِل رُْع ٍة أَلْفاً وِِائَات ص َال ٍ
ِ
َ َْ َ
ََّ
ب َُّ ّ َ
َوإ َذا َُاوُ ا أ َْربَا َعةً َُتَ َ
ي وأَرباع ِمائَ ِة ص َال ٍ
وإِ َذا َُاوُ ا َمخْسةً َُتب َّ ِ
ٍ
ٍِ
َ
اُِ ل ُك ِّل َواحد بِ ُك ِّل َرُْ َعة أَلْ َف ْ ِ َ َْ َ
َ
َ ََ
اِ لِ ُك ِل و ِ
ف وََثَا ََنِائَ ِة ص َال ٍ
اح ٍد ِِْنابم بِ ُك ِل رُْع ٍة أَرباعةَ َ ٍ
ِ
ِ
َ
ُ ْ ّ َ َ َْ َ
آال َ
ب َُّ ّ َ
َوإذَا َُاوُ ا ستَّةً َُتَ َ
اِ لِ ُك ِل و ِ
َّمائَ ِة ص َال ٍ
اح ٍد ِِْنابم بِ ُك ِل رُْع ٍة رِسعةَ َ ٍ
ف و ِست ِ
ِ
َ
ُْ ّ َ َ َْ
آال َ
ب َُّ ّ َ
َوإذَا َُاوُ ا َسْبا َعةً َُتَ َ
َر أَلْفاً وِِائَات ص َال ٍ
ِ
ٍِِ ِ
ِ
ِ
ب َّ
َ َْ َ
َوإذَا َُاوُ ا ََثَاويَةً َُتَ َ
اُِ رَا َع َاىل ل ُك ِّل َواحد ِْنا ُب ْم ر ْس َعةَ َع َ َ
اِ رَاع َاىل لِ ُك ِل و ِ
اح ٍد ِِْنابم بِ ُك ِل رُْع ٍة ِستَّةً وثََالثِي أَلْفاً وأَرباع ِمائَ ِة ص َال ٍ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َْ َ
ُْ ّ َ َ
ب َُّ َ
َّ
َوإذَا َُاوُ ا ر ْس َعةً َُتَ َ
ي وََثَا ََنِائَ ِة ص َال ٍ
ِ
ٍِ
ٍ ِ
ب َّ
َوإِذَا َُاوُ ا َع َ
اُِ رَا َع َاىل ل ُك ِّل َواحد بِ ُك ِّل َرُْ َعة َسْبع َ
َ
ي أَلْفاً َوأَلْ َف ْ ِ َ
َ َرً َُتَ َ
ِ
ِ
َاارِ تَالَا صااار ْ ِ
ار أَق َْالِااً َوالاثَّا َق َال ِن َِا َان ال َْم َالئِ َكا ِاة
اار َّ
تَاَِّ ْن َز ُ
السا َام َاوات َو ْاأل َْر ِ ُُلُّ َبااا ِا َداداً َو ْاألَ ْشا َ ُ
ت ََّا ُ
ادوا َعلَااهللا ال َْع َ َ ْ َ َ
ُُتَّاابً ََل دا ْق ِدروا أَ ْن د ْكتاب ا ثَا اُ رُْع ٍة و ِ
اح َد ٍ!
َ ُُ َ َ َ َ َ
َْ ُ
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ِ
ِ
ٍ
ِ
اإلِ ِام َخيار لَ ِِ ِستِّي أَل َ ٍ
ِ
ِ
اف
ي أَلْ َ
ْف َح َّ ة َو ُع ْم َر َو َخْيا ٌر ِا َ ال ُّادوْايَا َوَِاا ت َيباا َس ْابع َ
ريٌ دُ ْد ِرُُ َبا ال ُْم ْؤِ ُ َِ َن ِْ َ ْ ٌ ُ ْ َ
َاي َُ َّم ُد رَكْب َ
َِ َّرٍ.)ٔ())...
ِ
اال:
اارَ قَ َ
بل ان فال اعبماعة بلغ درجة ان فاا ثواب الصالة حىت يف ثل سجد الكوفة فقد ورد ((( َع ْ َُ َّمد بْ ِ ُع َم َ
أ َْر َسل ُ ِ
س ِ ِّ
َسأَلُ ُ َع ِ َّ
صلِّي ال َْمكْتُ بَةَ َو ْحا َد؟ُ ِيف َِ ْسا ِ ِد الْ ُك تَ ِاة أَتْ َ
الر َ
ص َاالرُ ُ
سا علي السالم أ ْ
ال أ َْو َ
الر ُج ِل دُ َ
ْت إ َىل أَِِب ا ْحلَ َ
ُّ ُ
ال))(ٕ) ( ذع أنذو ورد أن الصذالة يف سذجد الكوفذة معذدل ألذف صذذالة ،ويف
ال؟ تَا َق َ
اال" َّ
اع ٍاة أَتْ َ
اع ٍاة أَتْ َ
الص َاال ُ ِيف ََجَ َ
ِيف ََجَ َ
ُّ ُ
ُّ ُ
بع األخبار ألفُت)(ٖ).
ٕ -رعلم عل م القرآن والعرت ورعليمبما

اثني ا :معلذم علذوم القذرآن والعذًتة الطذاىرة فذان ذلذ إىل جذوار ميذ يب الذنف والعمذل الصذاحل ،أىذم أركذان إمبذاو رضذوان هللا
معذاىل ،ويف ىذ ا اغبقذل فذذان علذى رجذذال الذذدين طالعذة أىذذم التفاسذَت وكتذذب اغبذذديث وفقهذو ،فمذذن التفاسذَت :مفسذذَت الصذذايف مث
التبيان والربىان ومقريب القرآن ،وإذا اراد اؼبوجو فذ(مبيُت القرآن)
وال ىل أراه ان على الطالب قبل أىل يء عنذد ا يب ّذر ةيذة كريبذة ان يراجذع مفسذَت الصذايف والتبيذان والربىذان مث يعمذل لكذة
اجتهاده لو كان يف ذل اؼبستو .
وا ا الروا ت فان الالزم راجعة الكتب التالية ألنبيتها الفائقة جذدا :الكذايف بشذرح العال ذة ا لسذي ( ذرآة العقذول) وربذف
العقول ،بصائر الدرجات ،االحتجاج ،و كيال اؼبكارم.
كم ذذا ان ذذن الواج ذذب عل ذذى طال ذذب العل ذذم التم ذذرن اؼبتواص ذذل عل ذذى فق ذذو اة ت وفق ذذو ال ذذروا ت ومنمي ذذة لكت ذذو يف اس ذذتنباط
األحكذذام الشذذرعية والقواعذذد الفقهيذذة واؼبسذذائل األصذذولية نهذذا إضذذافة إىل اؼبسذذائل الكال يذذة مث اؼبسذذائل االجتماعيذذة واالقتصذذادية
واغبقوقية ونظائرىا.
استنباط ِٓ 0سألة أص لية وتقبية ِ روادة اب طاُ!

وعلى الطالب ان يتخ نهخ السذيد حبذر العلذوم دلذيالا وقائذدا لذو إذ انذو اسذتنبط ذن روايذة واحذدة مسذعة وثالثذُت سذألة يف
الفقو وواحد وأربعُت سألة يف األصول! ،والرواية ىي اليت ضمنها البيض التايل:
دف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ِنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أُث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار االبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اُ

وَِ ا ا ا ا ا ا ا ا ااي خ ا ا ا ا ا ا ا ا ااري اخللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اببا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ط ا ا ا ا ا ا ا ا اااُ

وأصل اغبديث ىو ( :شى النمل صلى هللا عليو والو وسلم يف الصالة بعرجون ابن طاب إىل لبا ة يف اؼبسجد ح ّكها بو)
قذذال الشذذارح :إن الكثذذرة يف لسذذان االخبذذار يطلذذق علذذي الثمذذانُت ،ولذ ل فإنذذو اسذذتخرج نذذو شبذذانُت اباب ،أربعذذُت إال واحذذدا،
(ٔ) زين الدين بن علي العا لي ( الشهيد الثاين) ،روض اعبنان يف رح إر اد األذىذان ،ركذو النشذر التذابع ؼبكتذب االعذالم االسذال ي ،جٕ
صٗٓ٘.
(ٕ) الشيو الطوسي ،الته يب ،دار الكتب ابسال ية – طهران ،جٖ صٕ٘.
(ٖ) السيد دمحم كاظم الطباطبائي اليودىل ،العروة الوثقى ،نشورات ؤسسة األعلمي للمطبوعات – بَتوت ،م ٔ صٖٗ٘.٘ٗٗ-
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نهذذا يف الفقذذو وواحذذد وأربعذذُت نهذذا يف األصذذول .و فذذرث نذذو صذذبيحة االثنذذُت ٓٔ ؿبذذرم  .ٕٔٙٛأولذذو( :اغبمذذد هللا الذ ىل ف ذت
أبذواب اؽبدايذذة إىل الر ذذاد .)...وابذذن طذذاب نذذوو ذذن سبذذر اؼبدينذذة ورطبذذو ينسذذب إىل رجذذل كنيتذذو ابذذن طذذاب فيقذذال سبذذر ابذذن طذذاب
وعرجذون ابذذن طذذاب .موجذذد قطعذذة نذذو يف كتبذذة علذذي دمحم النجذف آابدىل خبطذذو .ونسذذخة نذذو ذذع بعذ رسذذائلو لكهذذا ملميذ
الشارح السيد دمحم مقي الطالقاين ٕٖ٘ٔ عند ولده السيد اضبد يف طهران) انتهى.
آال ِ
ف َح ٍّد))(ٔ) ،فذأىل واحذد
كما ان الشهيد كتب رسالة األلفية والنفلية انطالق ا ن اغبديث القائل ابن ((لِ َّ
لص َال ِ أ َْربَا َعةُ َ
نّا يعرف حىت ألف ح ّد نها؟
ٖ -العطاء بال حدود والعمل الصاحل دون ر قف
(ٕ)
اف ِابل َْع َما ِال تَاَِّ ْن أ َ َِّ
ال َعْن ا ُ))
اثلثذا :العطذذاء بذذال حذذدود والعمذل الصذذاحل دون موقذذف ،ذلذ ان ((ال ِْع ْلا ُام دَا ْبتِا ُ
َجابَا ُ َوإال ْارََْا َ
ِِ
وقيمذذة رجذذل العلذذم ىذذي ابن يذذًتجم علو ذذو إىل أعمذذال صذذاغبة فقذذد ورد (( َو َخْي ا ُار النَّا ِ
ااس))(ٖ) وقذذال معذذاىل
ااس َِ ا ِ اوْاتَا َفا َان ب ا النَّا ُ
سيَا َرى ا َُِّ َع َملَ ُك ْم َوَر ُس لُ ُ َوال ُْم ْؤِِنُ َن)(ٗ) و((علم بال عمل َُ ر بال َثر))(٘).
( َوقُ ِل ا ْع َملُ ا تَ َ
ِاذا قال اإلِام احل ة ع ل ع رعاىل ترج الَردف للَي الكايف؟
ومكفي اغبادثة التالية عربة وإ ا ا لنا صبيع ا :فلقد كان الشيو أضبد الكايف رضوان هللا عليو خطيب ا هَتا وقد اىتذد علذى
يديو أو ثبض على إيبانو بربكتو ،األلوف بذل عشذرات األلذوف ذن الشذباب ويذَتىم ،وكذان يبتلذ قثذَتا ذ ىالا علذى اعبمذاىَت،
ول ل ا تدت يد السافا اةشبة فايتالتو وىو يف قمة العطاء وا د .ى ا.
ولكن الشذيو الكذايف كذان يعلذم ابن اؼبنذرب وىدايذة النذاس وإن كانذض ضذرورية وواجبذة ووظيفذة كذرب أساسذية إال ااذا ال ملذٍت
عن العمل الصاحل فان لكذل نهمذا شبذرة وأثذرا ،بذل ان قثذَت اػبطيذب يف اعبمهذور ينبذع ابألسذاس ذن اجتمذاو ىذ ه الثالثذة-ٔ :
كونو عا الا دبا يقول ٕ -وخلوص نيتو وسال ة سريرمو ٖ -إضافة إىل التميّو يف اػبطابذة اذموانا وأسذلوابا ،لذ ل ق ّذرر الشذيو
الكذذايف ان ىبصذذص قسذذما ذذن أوقامذذو لقاذذاء حذوائخ النذذاس فقذذد ورد ((ِا قَ َ ِ ِ
ِ ِ
ُّااهللا َّ
اريً
اجاةً قَ َ
ُّااهللا ل ُما ْاؤِ ٍ َح َ
َْ
اُِ لَا ُ َحا َ ائ َ َُثا َ
ِ ِِ
أَ ْداه َّ ا ْجلنَّةُ))( )ٙوورد(( :وِ قَ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ُّهللا َّ
ات
اج ٍاة ِِا ْ ذَلِ َ
اجةً قَ َ
اُِ َع َّز َو َج َّل لَ ُ دَا ْ َم الْقيَ َاِة ِائَاةَ أَلْاف َح َ
ُّهللا ألَخي ال ُْم ْؤِ ِ َح َ
ََ ْ
َُ َ
ت أَ ْن دُ ْد ِخ َل قَا َرابَاتَ ُ َوَِ َعا ِرتَ ُ َوإِ ْخ َ اوَا ُ ا ْجلَنَّاةَ بَا ْعا َد أَ ْن َال دَ ُك وُا ا وُ َّ
اجاةَ
أ ََّوُذلَا ا ْجلَنَّةُ َوِِ ْ ذَلِ َ
َّال إِذَا َساأ ََل ا ْحلَ َ
صااابًَ ،وَُاا َن ال ُْم َفُّ ُ
ِ ِ ِ
اإل ْخ ِ
ان))(.)ٚ
أَخاً ِِ ْ إِ ْخ َ اوِِ قَ َ
ال لَ ُ أ ََِا رَ َْتَ ِبي أَ ْن رَ ُك َن ِ ْ علْيَة ِْ َ
(ٔ) ثقة ابسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب ابسال ية – طهران ،جٖ صٕ.ٕٚ
(ٕ) ثقة ابسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب ابسال ية – طهران ،جٔ صٗٗ.
(ٖ) الشيو الصدوا ،ن ال وباره الفقيو ،ؤسسة النشر ابسال ي – قمٖٔٗٔ ،ىذ ،جٗ صٗ.ٖٜ
(ٗ) سورة التوبة :آية ٘ٓٔ.
(٘) عبد الواحد بن دمحم التميمي ،يرر اغبكم ودرر الكلم ،كتب ابعالم ابسال ي – قم ،صٕ٘ٔ.
( )ٙعبد هللا بن جعفر اغبمَتىل ،قرب ابسناد ،كتبة نينو – طهران ،ص.٘ٙ
( )ٚثقة ابسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب ابسال ية – طهران ،جٕ صٕ.ٜٔ
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و ن الواض ان ابنسان إذا قرر ان يقاي حوائخ الناس فان اغباجات ستنهال عليذو ذن كذل كذان خاصذة إذا كذان ثذل
ات ا َِّ
الكذايف خطيبذ ا صبذذاىَت ا يعذي بذذُت ظهذراين النذاس وال يسذذتعلي علذيهم ..وىكذ ا كذان الكذذايف ((ِكْا ُدوداً ِيف ذَ ِ
ِ))(ٔ) بذذُت
َ
اؼبنابر والتحاَت ؽبا وبُت حاجات الناس وملبيتها ..وذات ليلة رجع إىل داره تعبا بعد يذوم حافذل ابؼبنذابر والعطذاء اػبذد ات..
وألنو كان رىقا جدا ل ل استلرا يف نوم عميق يف حجرمو يف الطابق الثاين اؼبشرفة على الوقاا ..ولكن مل سب فذًتة وجيذوة
علذى اسذتلراقو يف النذوم إال والبذذاب مطذرا يف ذلذ الوقذض اؼبتذذأخر ذن الليذذل ..واسذتيق الشذذيو الكذايف تذذأذ ا (كمذا ىذذو ذذأن
اؼبتعب ال ىل استلرا يف النوم ن دقذائق فقذط) وعنذد ا نظذر ذن النافذ ة رأ أحذدىم يطذرا البذاب فعذرف انذو جذاءه يف ذلذ
الوقذذض اؼبتذذأخر غباجذذة ذذا ..نذذول الكذذايف ذذن الذذدرج وىذذو يفكذذر ذذع نفسذذو قذذائالا ( حذذاج أضبذذد! يريذذب أ ذذر ! ان ذ مل مذذًت
لنفس لذيالا وال اذارا! جعلذض نفسذ يف عذرض حذوائخ النذاس والنذاس ال يقذدرون انذ بشذر ربتذاج إىل راحذة بعذد يذوم حافذل
ؾبهذذد فهذذا ىذذو أحذذدىم يطذذرا البذذاب يف ىذ ا الوقذذض اؼبتذذأخر جذذدا)! لكذذن الشذذيو الكذذايف – ذذع ذلذ – سذذيطر علذذى أعصذذابو
وانطلق وفت الباب واستقبل الطارا ابلًتحاب وسألو عن حاجتو فقال ابنو ديون دببلغ كبَت وان يدا ىو وعد سداد الذدين
وانذذو لذذو مل يسذذدده ألريذذق ذذاء وجهذذو! وعنذذد ا سذذألو الكذذايف عذذن اؼببلذذغ ذكذذر بلل ذا ضذذخما ال يبلكذذو الكذذايف! لكذذن الكذذايف كذذان
يعذذرف قيمذذة قاذذاء ح ذوائخ ابخ ذوان لذذد هللا معذذاىل فقذذال لذذو حسذذن ا أان أ تل ذ بع ذ اؼببلذذغ وسأمصذذل يذذدا بعذذدد ذذن التجذذار

ليتكفلوا ابلباقي أول الوقض..
وىك ا أبدو الشيو الكايف ذرمُت :ذرة إذ اسذتقبل الطذارا حبفذاوة ال اب تعذاض وعبذوس كمذا ىذو ذأن أ ثالنذا عنذد ا نواجذو
دبثل ى ا اؼبوقف ،و رة أخر عند ا قاى حاجتو ريم صعوبتها!
ولكذذن حسذذاب هللا دقيذذق إذ يؤاخ ذ األولي ذذاء حذذىت علذذى خط ذرات األفكذذار ..وىك ذ ا كذذان ..فبمجذذرد ان عذذاد الك ذذايف إىل
حجرمذو وانم ذذن جديذذد رأ يف اؼبنذذام سذذيد الكائنذذات اب ذذام اغبجذذة اؼبنتظذذر عجذذل هللا معذذاىل فرجذذو الشذريف فقذذال لذذو اب ذذام ذذا
امونو ( كايف! إذا كنض نوعجا ن قاذاء حذواج النذاس فاننذا سذوف ال كب ّذوؽبم عليذ بعذد ذلذ )! قذام الكذايف رعذوابا ذن
دقة اغبساب ..فحىت خطرات األفكار وباسب عليهذا األوليذاء! وكذان كذالم اب ذام يتاذمن مذ كَتا ماذم علذيهم السذالم وسذائل
الفذذي وان ذذن ألقذذى يف ذىذذن ى ذ ا الشذذخص – وسذذائر ااتذذاجُت – لَتاجعونذذو ىذذو اب ذذام عليذذو السذذالم ..فكذذل سذذألة ىذذي
حوالة نو عجل هللا معاىل فرجذو الشذريف! بذل ان ذلذ لطذف كبذَت إذ وجذدوه أىذالا ،ولكنذو إذا كذان نوعجذا فسذيحر وام ذن
ى ا اللطف الكبَت!
ومصذذورا :لذذو ان العذذامل والطبيذذب واؼبهنذذدس وأسذذتاذ اعبا عذذة والرجذذل واؼبذرأة ،نظذذروا إىل حذوائخ النذذاس هذ ا اؼبنظذذار ابؽبذذي ،أمل
دون

مكن األرض متحول إىل جنة؟ وىل كانض مبقى ع ى ه اغبالة حاجة عطلة؟ أو فقذَت أو سذكُت دون ذال؟ أو ذري
عالج؟ أو يتيم دون لجأ؟ أو بو ذل ؟
رة أخر نؤكد :ان علينا ان قبعل ى ه اةية الشريفة أ ا نا وإ ا نا( :قَ ْد جااء ُُم ِِا َِّ
اي ه دا ْبادي بِا ِ
ِ
اِ وُا ٌر َوُت ٌ
ااُ ُِب ٌ َ
َ ْ َ
(ٔ) أبو نصور أضبد بن علي الطربسي ،االحتجاج ،نشر اؼبرماى – شهد اؼبقدسةٖٔٗٓ ،ىذ ،جٔ صٓٓٔ.
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صر ٍ
الم وُُيْ ِرجبم ِِ الظُّلُ ِ
مات إِ َىل النُّ ِر ِبِِ ْذوِِ ودا ْبدد ِبم إِىل ِ
س اوَ ُ ُسبُل َّ ِ
اط ُِ ْستَ ٍ
َّ
قيم)
اُِ َِ ِ ارَّابَ َن ِر ْ
ََ ْ
الس َ ُ ُ ْ َ
َ
وآخر دع اا ان احلمد ِ رُ العادلي وصلهللا اِ علهللا دمحم وال الطيبي الطاهرد
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