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أميكُن ألَّ يكوَن املؤمُن جماهدًا؟
ٍد.. ٍد وآِل حممَّ حيِم، اللهمَّ صلِّ عىل حممَّ محِن الرَّ بْسِم اهللِ الرَّ

ة- وَقَع عليها كثرٌي من التَّحريف  كلمُة "اجِلهاد" -كغريها من املفاهيم املهمَّ
ُتعار  وقد  يستحقها،  ن  عمَّ ُتسلب  فقد  املفاهيم،  وقلب  والتشويش  والتَّبديل 
امتها، وما ذلك إّل لكوهنا غري مفهومة عند الكثري من  ملن هو فاقد ألدنى مقوِّ

النَّاس..

مات، وحيمل  دات ومقوِّ )اجِلهاُد( مصطلٌح قرآيّن وروائّي، ُوضعت له حمدِّ
سٍة تقع ضمن املنظومة اإلسالمّية املتكاملة..  هذا املصطلح معاٍن مباركٍة مقدَّ
ففقد هذا املفهوم وإزالته من حياة املؤمنني أو تغيريه وتفسريه بغري ما أراده اهللُ 
له يؤدِّي إىل نقٍص يف هذه املنظومة، وبالتَّايل حصوُل اخلَلل يف التديُّن واإليامن..

المسيرة النبوّية في الجهاد
ى الوحَي وكانت  ل لبعثة النَّبّيe حينام تلقَّ فاجلهاد.. بدأ منُذ اليوِم األوَّ
ِقيالً{)املزمِّل:5(، فكان حيتاج إىل جهاٍد 

َ
ْوالً ث

َ
ْيَك ق

َ
ِق َعل

ْ
ُة ثقيلًة }إِنَّا َسُنل املهمَّ
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وِ اْنُقْص ِمْنُه 
َ
لِيالً * نِْصَفُه أ

َ
 ق

َّ
ْيَل إاِل

َّ
ِم الل

ُ
سالة.. فأرشده اهلل سبحانه }ق يف محل هذه الرِّ

سالة جهاٌد حيتاج إىل  ُقْرآََن تَْرتِيالً{)املزمل:2-4(، فحمل الرِّ
ْ
ْيِه َوَرتِِّل ال

َ
ْو زِْد َعل

َ
لِيالً * أ

َ
ق

جهاد آخر وهو قيام الليل وقراءة القرآن..

علنية  بصورة  ك  الشِّ ملواجهة  عوة..  بالدَّ دع  بالصَّ ُأِمَر  حينام   eجهاُده واستمرَّ 
ة،  واألذيَّ الستهزاء،  ى  فتلقَّ عبة..  الصَّ األمور  من  وكانت  القوم..  كبار  مع  مبارشة 
أفكاَن ذلَك ل  اهللِ سبحاَنه..  تم، واحلرب، حتى أخرجوُه من حرِم  والتَّكذيب، والشَّ

ومواجهٍة؟!! جهاٍد  إىل  حيتاُج 

َرت بقدوِمهe، فكانت املواجهات  ن الدولة اإلسالمّية يف املدينة التي ُنوِّ .. كوَّ ثمَّ
ولة وحتى رحيله وهو يدعو األقوام، ويراسل  ت منُذ بدء إنشاء الدَّ العسكرّية التي استمرَّ
يف وشارك يف املعارك حتى  ر من املنافقني، فحمل السَّ امللوك، ويواجه املشكني، وحيذِّ
ة  ُكِست رباعيَّتهe.. حتى ارحتل كرياًم إىل ربِّه، شهيدًا وشاهدًا عىل ما فعلت األمَّ
ْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداَء َعَ انلَّاِس{

َ
َعل وَن الرَُّسوُل َشِهيداً 

ُ
بهe، }َوِف َهَذا ِلَك

نe ممَّا أداه بدون اجلهاد؟! )احلج:78(، أفكان يتمكَّ

مسيرة المعصومينi في الجهاد
 eمسريَة اجلهاد -بعدما أبىل بالًء حسنًا يف حياة النَّبّي g وبدأ بعَده وصيُّه عيلُّ
ت األصناُم بسيِفه- فصَبَ عىل غصِب اخلالفة »فصبرُت وفي العيِن قَذى، وفي  وتكسَّ
ة عىل القوم، وتصبَّ وجتلَّد ملا جرى  الحْلِق شجا، أرى تراثَي نهبًا«))( بعدما أقام احُلجَّ
يف عىل  ع الُغَصص، ثمَّ ملَّا جاءته اخلالفة راغمًة محل السَّ عىل بضعة النَّبيe، وجترَّ
عاتقه ليواجه طيش النَّاكثني والقاسطني واملارقني، وقد ابتيل بمن معه حتى قال خماطبًا: 
أنفاسًا،  التهمام  نغب  وجرعتموني  غيظًا،  صدري  وشحنتم  قيحًا،  قلبي  مألتم  »لقد 

))( هنج البالغة، )اخلطبة الشقشقّية(، ج)، ص)3.
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اجلهاد  عنرص  لول  يتمُّ  ذلك  أفكان  والخذالن«))(،  بالعصيان  رأيي  عليَّ  وأفسدتم 
للشهادة؟! والستعداد 

g ما عليه من رسالة وأمانة ختم اهلل تعاىل له بالشهادة يف حمراب  وبعد أن أدَّى عيلٌّ
.jالصالة، وسبقته يف ذلك الصديقة الُكْبى

الل  ابنُه املجتبىg، ليكمَل املسرية اجلهادية يف مواجهة الضَّ ايَة بعَده  ثمَّ مَحَل الرَّ
ة النَّاس فرضوا بالقليِل  ل، وملَّا غلَب الغيُّ عىل عامَّ والنحراف، فحارَب وقاتَل وحتمَّ
نيا وتركوا »اجِلهاد« ابتالهم اهللُ بمعاوية وخسوا نعمة اإلمامة والعصمة، فبقَي  من الدُّ

اإلماُم املجتبىg يواصل جهاده ولكن خارج ساحة املعركة العسكرية.

والكفر  الباطل  بمواجهة  حياته  ليختم   gالشهداء أبو  الثاين  السبط  جاء  ثمَّ 
والتضحية.. الشهادة  طريق  إّل  آخر  طريق  يكن  مل  أن  بعد  واجلحود 

واإلشخاص  بالسجن  اآلخر،  بعد  منهم  الواحد  ابتيَل   ،iاألئّمة بقية  وهكذا 
الظَّاملني  مع  مواجهٍة  يف  كانوا  م  أهنَّ لول  حيصل  ذلك  أفكان  واإلهانة..  واملالحقة 
جماهدين مدافعني عن ديِن اهللِ ُسبحانه؟! وهكذا مسرية العلامء والفقهاء طول التاريخ.

إىل أن يظهر صاحُب األمرl فينش العدل يف األرض عن طريق جهاد مردة اجلّن 
امء.. واإلنس، ومواجهة املنحرفني عن خطِّ السَّ

أصالة مفردة الجهاد وأنواعه
كلُّ ما مرَّ يشرُي إىل أنَّ مفردة )اجلهاد( ليست من األمور الكاملية يف شخصيَّة املؤمن، 
}إِنََّما  تعاىل:  يقول  الظُّروف..  اختلفت  مهام  اإليامنية  حياتِه  يف  أساٌس  حموٌر  هي  بل 
ِف  ْنُفِسِهْم 

َ
وَأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ وََجاَهُدوا  يَْرتَابُوا  ْم 

َ
ل ُثمَّ  َوَرُسوِلِ  بِاهللِ  آََمُنوا  ِيَن 

َّ
ال ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال

وَن{)احلجرات:5)(.
ُ
اِدق الصَّ ُهُم  َِك 

َ
ول

ُ
أ اهللِ  َسبِيِل 

))( هنج البالغة، ج)، ص70.
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وما يتغريَّ ليس اجلهاد بام هو جهاد، وإنَّام تتغريَّ الطِّريقة يف تفعيل هذا اجلهاد ومواجهة 
الباطل..

ة..  الح للمواجهة العسكريَّ فقد يتحتَّم عىل املؤمن محل السِّ

وقد حيتاج إىل املواجهة بالكلمة واملوقف..

ليس  وهذا  يطانية..  الشَّ مَشاريِعه  يف  الظَّامل  مع  خول  الدُّ عن  بالمتناع  يواجه  وقد 
بأقل كلفة من غريه، فقد يكون الظَّاملُ رشسًا ومرصًا عىل إخضاِع املُؤمن، فالثَّباُت عىل 

أكثُر كلفًة يف بعض األحيان.. اخلُنوع واخلُضوع قد يكون  املوقف، ورفض 

عية من  قد يواجه املؤمُن مضايقاٍت مجَّة ومكلفة حينام يرصُّ عىل تأدية وظيفته الشَّ
تعليم النَّاس، وتربيتهم، واملشاركة يف البامج اإليامنية، واملؤسسات الجتامعّية.. هذا 
ِيَن 

َّ
ال اهلُل  ِم 

َ
َيْعل ا  مَّ

َ
َول وا 

ُ
ك ُتْتَ ْن 

َ
أ َحِسبُْتْم  ْم 

َ
}أ يقول سبحانه:  إىل جهاد..  كله حيتاج 

ُمْؤِمننَِي َوِلَجًة َواهلُل َخبرٌِي 
ْ
 ال

َ
 َرُسوِلِ َوال

َ
ْم َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللِ َوال

َ
َجاَهُدوا ِمْنُكْم َول

تُِنوا 
ُ
يَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما ف ِ

َّ
وَن{)التوبة:6)(. ويقول تعاىل: }ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِل

ُ
بَِما َتْعَمل

َغُفوٌر رَِحيٌم{)النحل:0))(.
َ
وا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها ل ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصَبُ

التقّية ليست مبرراً لترك المسؤولّية
التَّخيلِّ عن  التِّقية أو خوف الفتنة ألجل  ك املؤمُن بمسألة  ول يصحُّ أبدًا أن يتمسَّ
الوظيفة اإلهلّية امللقاة عىل عاتقه فيبقى حبيس الدار أو بعيدًا عن مهوم أّمته والنَّاس.. 
 iم ألهنَّ وُقتِلوا  دوا  ورُشِّ ُسجنوا  التقّية  ظروف  أقسى  عاشوا  الذين   iفاألئمة

املِحنَة.. ُعظم  ُرغم  سالة  الرِّ وا عىل محِل  أرصُّ

ص للنَّاس مسؤولّياهتم اخلارجّية وما جيب أو ل جيب، فهذا  ول أريد هنا أن أشخِّ
َصه أهُل اخلُبة من العلامء والفقهاء العدول يف األمور املصريّية والكلّية.. أو  ما يشخِّ
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َصه املؤمُن ببصريته يف األمور العادّية واجلزئّية.. ولكن احلذر ثمَّ احلذر من التَّبير  يشخِّ
نيا..   عيَّة استثقالً واستئناسًا بمتاِع احلياة الدُّ للنَّفس ألجل اهلروب عن الوظيفة الشَّ

العدّو وتشويه مفردة الجهاد
باطلهم  مواجهة  يف  جدًا  كبرٍي  وتأثرٍي  مكانٍة  من  للِجهاِد  ما  ين  الدِّ أعداُء  أدرك  لقد 
يطانية.. فعملوا عىل تشويه هذه املفردة وتغيري مفهومهًا بحيث ُتساوق  ومشاريعهم الشَّ
معنى الفوىض والعنف غري املبر والتخلف والعنجهّية، وحيث إّن »اجلهاد األصيل« 
العناوين جاءوا بمجموعة من أوباش  الباءة من تلك  املؤمنون بريؤون كلَّ  وكذلك 
دعموهم  ثمَّ  املجاهدين  اسم  عليهم  فأطلقوا  منهم،  واملخدوعني  وسفلتهم  األرض 
اجلهاد( )مفهوم  وهوا  فشَّ اجلهاد،  باسم  الفساَد  اإلسالم  أرض  يف  يعيثون  وتركوهم 

امُلسلمني.. َء هلم يف نش اخلوِف والَفوىض يف بالِد  الغرض السَّ قوا  وحقَّ

لفظ  فأصبح  املؤامرة-  وضوح  -رغم  حيصل  بام  البسطاء  النَّاس  بعض  تأثَّر  وقد 
ممقوتًا.. له-  أهاًل  كان  -ولو  السم  هبذا  يتلبَّس  ومن  ممجوجًا،  لدهيم  اجلهاد 

وكلمة الفصل لكتاب اهللa، حيث يقول سبحانه: 

َِك يَرُْجوَن رَْحََة اهللِ 
َ

ول
ُ
ِيَن َهاَجُروا وََجاَهُدوا ِف َسبِيِل اهللِ أ

َّ
ِيَن آََمُنوا َوال

َّ
}إِنَّ ال

َنََّة  وا الْ
ُ
ْن تَْدُخل

َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
َواهلُل َغُفوٌر رَِحيٌم{)البقرة:8)2(. ويقول يف مورد آخر: }أ

ابِِريَن{)آل عمران:42)(. َم الصَّ
َ
ِيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعل

َّ
ِم اهلُل ال

َ
ا َيْعل مَّ

َ
َول

ِيَن آََمُنوا اتَُّقوا اهلَل َواْبَتُغوا 
َّ

يَُّها ال
َ
وخياطب املؤمنني آمرًا قارنا اجلهاد بالتقوى: }يَا أ

ُكْم ُتْفلُِحوَن{)املائدة:35(.
َّ
َعل

َ
َة وََجاِهُدوا ِف َسبِيلِِه ل

َ
َوِسيل

ْ
ِْه ال إِلَ

ْنُفِسُكْم 
َ
ْمَوالُِكْم وَأ

َ
ويف سورة التوبة ما يبدو منه التهديد يقول تعاىل: }وََجاِهُدوا بِأ

نفس  يف  يقول  بل  ُموَن{)التوبة:)4(، 
َ
َتْعل ْنُتْم 

ُ
ك إِْن  ُكْم 

َ
ل َخرْيٌ  َذلُِكْم  اهللِ  َسبِيِل  ِف 
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ْن ُيَاِهُدوا 
َ
َِخِر أ

ْ
َْوِم ال ِيَن يُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوالْ

َّ
ِذنَُك ال

ْ
 يَْسَتأ

َ
السورة يف شأن املتخاذلني: }ال

ُمتَِّقنَي{)التوبة:44(.
ْ
ْنُفِسِهْم َواهلُل َعلِيٌم بِال

َ
ْمَوالِِهْم وَأ

َ
بِأ

ِيَن آََمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِف 
َّ

ل يف هذه اآليات سيدرك عظمة اجلهاد }ال ومن يتأمَّ
َفائُِزوَن {)التوبة: 20(.

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد اهللِ وَأ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم وَأ

َ
َسبِيِل اهللِ بِأ

ِيَن آََمُنوا 
َّ

يَُّها ال
َ
ونختم هبذه اآلية مع الدعوة إىل مزيد تأمل فيها، يقول سبحانه: }يَا أ

ُكْم ُتْفلُِحوَن * وََجاِهُدوا ِف اهللِ 
َّ
َعل

َ
َرْيَ ل وا الْ

ُ
َعل

ْ
ُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواف

َ
اْرك

بِيُكْم إِبَْراِهيَم 
َ
َة أ

َّ
يِن ِمْن َحَرٍج ِمل ْيُكْم ِف ادلِّ

َ
َحقَّ ِجَهاِدهِ ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعل

ْيُكْم َوتَُكونُوا 
َ
َعل الرَُّسوُل َشِهيداً  وَن 

ُ
ِلَك َهَذا  َوِف  ْبُل 

َ
ق ِمْن  ُمْسلِِمنَي 

ْ
ال اُكُم  ُهَو َسمَّ

نِْعَم 
َ
ف ُكْم 

َ
َمْوال ُهَو  بِاهللِ  َواْعَتِصُموا  َكَة  الزَّ َوآَتُوا  َة 

َ
ال الصَّ قِيُموا 

َ
أ
َ
ف انلَّاِس  َعَ  ُشَهَداَء 

انلَِّصرُي{)احلج:78-77(. َونِْعَم   
َ

َمْول
ْ
ال

فاملؤمن ل يمكن إل أن يكون جماهدًا يف سبيل اهلل تعاىل، واجلهاد جزٌء من اإليامن، 
م له، وكاشف عنه، وخلوُّ اإلنسان منه يدلُّ عىل النقص وعدم الوعي، وعدم إدراك  ومقوِّ

..iالس يف بعثة األنبياء واألئمة

واب، وجيعلنا من املجاهدين يف سبيله حتت  نسألهa أن يأخَذ بأيدينا إىل طريق الصَّ
راية ولّيه)صلوات اهلل عليه وعىل آبائهم الطاهرين(.

واحلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



((( Bيخ جاسم اخليَّاط  حوار مع مساحة الشَّ

                                 حاوره: أسرة التحرير

اللُه  فتَحه  باٌب  الجهاد  »إنَّ  قال:  أنَّه   gاملؤمنني أمري  ورد عن 
والِجهاد  ذخرها،  ونعمة  لهم  منه  كرامة  غهم  وسوَّ أوليائِه  ة  لخاصَّ
لباُس التَّقوى ودرُع اللِه الحصينة وحصنه الَوثيقة، فمن ترَكه رغبًة 
وضرب  خاء  الرَّ وفارق  البالء،  وشملَة  المذلَِّة  ثوَب  اللُه  ألبسه  عنه 
عليه قلبه باألشباه، وديث بالصغار والقماء، وسيم الخسف، ومنع 
عليه  اللُه  وغضَب  الجهاد،  بتضييعه  منه  الحق  وأديل  النصف، 
وا اهلَل  بتركه نصرته، وقد قال اللهa في محكم كتابه: }إِْن َتْنُصُ

حممد:7(«)2(. َداَمُكْم{)سورة 
ْ
ق
َ
أ َويُثَبِّْت  ُكْم  َيْنُصْ

اٌل  فعَّ حضوٌر  وله  العاملني،  وفضالئها  البحرين،  أهايل  من  اخليَّاط،  جاسم  يخ  الشَّ سامحة   )((
ينّية والتبليغّية والجتامعّية، كاإلرشاد يف احلّج والعمرة، وإمامة  ومشهود يف خمتلف النشاطات الدِّ
املؤّسسات  من  وكثري  العلامئّي  اإلسالمّي  املجلس  يف  عضو  وهو  املحارضات،  وإلقاء  اجلامعة، 

والدينّية.  الجتامعّية 
الطُّويس، ج6، ص23)-24)، وروضة  البالغة، ج)، ص67، وهتذيب األحكام،  )2(  هنج 

ص363. النيسابورّي،  الفتال  الواعظني، 

هادة في رحاِب الِجهاد والشَّ
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يعة، بل عند كلِّ املجتمعات العقالئّية؛  لتأصيل هذه الفريضة العظيمة املحورّية يف الشِّ
ة، واستعدَّ حلامية نفِسه من خمتلف  حيث ل قرار ملجتمع ول أمان له إّل إذا كان قد أعدَّ العدَّ
األخطار واألعداء، وكان مستعدًا للتَّضحية والفداء ألجل عقيدته ومبادئه ُنجري هذا 
هبذه  يتعلَّق  ما  بعض  عن  منه  لنستوضح   ،Bاخلَّياط جاسم  يخ  الشَّ سامحة  مع  احلوار 

هادة، فإليكم نصَّ احلوار: الفريضة وما يالزمها من وسام الشَّ

ؤال حول اجِلهاد: ما هي مكانة اجلهاد يف 	  يخ العزيز.. نبدأ معكم هبذا السُّ سامحة الشِّ
ابقة؟ اموية السَّ ائع السَّ اإلسالم ويف الشَّ

وأشارت  ة،  خاصَّ عنايًة  اجِلهاد  اإلسالم  أوىل  فقد  عظيمٌة  اإلسالم  يف  اجلهاد  منزلة 
عية إىل فضِله وأمهّيتِه، وخالصُة ما يمكن أن يستفاد منها أنَّ  الكثرُي من النُّصوص الشَّ

هو: اجِلهاد 

ين:  عامد الدِّ

عداء«))(. ين، ومنهاج السُّ عن أمري املؤمننيg: »الجهاد عماد الدِّ

ة اإلسالم : وقمَّ

كاة، وذروة سناِمه الجهاد في  الة، وفرُعه الزَّ عن الصادقg: »أصُل اإلسالم الصَّ
الّله«)2(. سبيل 

وركن اإليامن :

بر، واليقين، والعدل، والجهاد«)3(. عن أمري املؤمننيg: »لإليمان أربعة أركان: الصَّ

))( ميزان احلكمة، ج)، ص444.
)2( دعائم اإلسالم، القايض النعامن، ج)، ص342.

)3(  دعائم اإلسالم، القايض النعامن، ج)، ص343. وعنه يف بحار األنوار، ج97، ص49.
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Bيخ جاسم الخيَّاط حوار مع سماحة الشَّ

ين: وأرشف األعامل وقوام الدِّ

ين«))(. عن أمري املؤمننيg: »إنَّ الجهاد أشرُف األعمال بعد اإلسالم، وهو قوام الدِّ

وقد مجع أمرُي املؤمنني كلَّ ذلك فقالg يف مستهل خطبته عن اجلهاد:

ة أوليائِه، وهو لباُس التَّقوى،  »... فإِنَّ الِجهاد باٌب من أبواب الجنَّة، فتَحه اللُه لخاصَّ
ل وشملة  الذِّ اللُه ثوَب  الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه  الله الحصينة، وجنَّته  ودرع 

البالء، وديث بالصغار والقماء«)2(.

ويستفاد من هذه النُّصوص أنَّ أفضلية اجلهاد ناشئة من كونِه:

ين.. ) به يدافع عن الدِّ

يُن.. 2 به ينترُص الدِّ

ين ومنعُته.. 3 ة الدِّ به عزَّ

به يفوز املؤمنون بالثَّواب العظيم.. 4

 ما هو دور اجلهاد يف تربية اإِلنسان؟ وما هي العالقة بني اجلهادين األكرب واألصغر؟	 
احلة، وجعله حيرص عىل التحيلِّ  بية الصَّ اجلهاد له دور مهٌم جدًا يف تربية اإِلنسان التَّ
حلظٍة  أيِّ  يف  للموت  ض  معرَّ اإِلنسان  أنَّ  يعني  اجلهاد  ألنَّ  وذلك  األخالق،  بمكارم 
ن به اإِلنسان حتى لو مل يكن يف ميدان الِقتال؛ ألنَّ األعامر بيد  -وهذا أمٌر ل بدَّ أن يتيقَّ
اهلل تعاىل- لكنَّ اإِلنسان بطبيعته يؤمن هبذه احلقيقة أكثر عندما يواجه خطَر الَقتل، وهو 
ق يف ميادين اجلهاد، ويف هذه الظُّروف يصري قلَب اإِلنسان متعلِّق باهلل سبحانه أكثر  متحقِّ

ويكون إليه أقرب.

))( الكايف، الكلينّي، ج5، ص 73، وعنه يف الوسائل، احلّر العاميّل، ج5)، ص94.
)2( هنج البالغة، )خطبة27(، ج)، ص67.
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عّية، والقيم األخالقّية بشكٍل أشّد، وُيقبُِل  فيصري اجلهاُد دافعًا لاللتزام باألحكام الشَّ
حيل واللِّقاء  عىل اهلل بالعبادة واملناجاة بقلٍب أصفى؛ ألنَّ املجاهَد يعيُش حالَة ترقُّب الرَّ

باملعشوق بدرجٍة أقوى فيتعلَّق قلُبه باهلل تعاىل.

باب املجاهدين وحالتهم  وقد ُنقلت عن اإلمام اخلمينيx كلمٌة يف وصف الشَّ
الروحّية اللِذين وصلوا يف وقت قصري إىل مراتب عالية من القرب اإلهلّي، والتي لعلَّهم 

ري إىل اهللِ تعاىل. قوا فيها عىل من أمىض حياًة طويلًة يف السَّ تفوَّ

ب نفَسه عىل وفق  ومن جهة أخرى فإنَّ اإِلنسان الذي ل يملك جهاد النَّفس ومل هيذِّ
عبة، فسعان  ع وأحكامه، يصعب عليه جدًا أن َيثبت يف ميادين اجلهاد الصَّ مقتضيات الشَّ
 :g احلسني اإلمام  عن  روي  وقد  بالتديُّن،  تظاهر  وإْن   ، احلقَّ وخيذل  قدُمه  تزلُّ  ما 
وا  ت معايشهم، فإذا محصِّ ين لعٌق على ألسنتهم يحيطونه ما درَّ نيا والدِّ »النَّاس عبيد الدُّ

يانون«))(. بالبالء قلَّ الدَّ

ين، فإنَّه يكوُن راسَخ القدم  ا من ربَّى نفَسه عىل اللتزام بأحكام اهلل تعاىل وقيم الدِّ أمَّ
يخ عيسى أمحد قاسمB يف  فاع عن احلقِّ وأهله، وأذكر كلمة لسامحة آية اهلل الشَّ يف الدِّ
كان  فسّية- ولو   -أي من حيث امللكات الّنَ

ً
أن يقول فيها: "إّنَ احلّرَ مل يكن صفرا هذا الشَّ

."gل إىل معسكر اإلمام احلسني  ملا حتّوَ
ً
صفرا

عن  املنقول  احلديث  مقتىض  وإنَّ  اآلخر،  يدعم  أحدمها  أنَّ  اجلهادين  بني  فالعالقة 
النَّبّيe أنَّ جهاد النَّفس أعظم وأكب، ألنَّه مستمٌر ما بقي اإِلنسان حيًَّا، فإنَّ عليه أن 
وام لكي ل يقع يف خمالفة أمر اهلل وهنيه. جياهد أهواءه ورغباته، وأن يراقب نفَسه عىل الدَّ

عن النَّبي األكرمe: إنَّ النَّبيe بعث رسية فلامَّ رجعوا قال: »مرحبًا بقوٍم قضوا 
الجهاد األصغر وبقي عليهم الجهاد األكبر«، فقيل: يا رسول اهلل، ما اجلهاد األكب؟ قال: 

))( حتف العقول، ابن شعبة احلرايّن، ص245، وبحار األنوار، العالمة املجلس، ج44، ص383.
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Bيخ جاسم الخيَّاط حوار مع سماحة الشَّ

»جهاد النَّفس«))(.

قد يقال بأنَّ مفهوم اجلهاد يتناىف مع سامحة ومساملة ورمحة اإلسالم، ما تعقيبكم عىل 	 
يخ؟ ذلك سامحة الشَّ

تل،  ق ردع العدّو إّل بالقَّ ادعة، وقد ل يتحقَّ ة الرَّ فع بالقوَّ اجلهاد وإْن كان يلزم منه الدَّ
الم. الم، وليس منافيًا للسَّ تل هو لزٌم لتحقيق السَّ ولكن هذا القَّ

أملٍ  العقوبة من  ما يف  متامًا، مع  اجلرائم  املجتمع من  الالزمة حلفظ  كالعقوبات  وهو 
ه العقالء حلفظ أمن واستقرار أيِّ جمتمع. ع وُيقرُّ للمعتدي، وهو أمٌر لزٌم يقصُده املشِّ

َاِب{)البقرة:79)(.
ْ

ل
َ ْ
وِل ال

ُ
ِقَصاِص َحَياٌة يَا أ

ْ
ُكْم ِف ال

َ
قال تعاىل }َول

وقالت العرب قدياًم: "القتل أنىف للقتل".

ة أمٌر لزٌم لسالمة أّي جمتمٍع وأمنِه. دع بالقوَّ إذًا الرَّ

ة  ول تنفُق جزاًء كبريًا من ميزانيتها عىل بناء جيٍش قويٍّ من حيُث العدَّ لذا نجد كلَّ الدُّ
ض بلِده للخطر اخلارجي، ولو مل تفعل أيُّ دولٍة ذلك  فاع عند تعرُّ والعدد، قادٌر عىل الدِّ

مع قدرهتا عليه لوصَم العقالُء قادَة ذلك البلد بقّلِة احلكمة والعقل.

َْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ  َباِط الْ ٍة َوِمن رِّ وَّ
ُ
ن ق ا اْسَتَطْعُتم مِّ ُهم مَّ

َ
وا ل ِعدُّ

َ
قال تعاىل: }وَأ

ٍء ِف  ُمُهْم َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْ
َ
ُموَنُهُم اهلُل َيْعل

َ
 َتْعل

َ
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم ال اهللِ َوَعُدوَّ

ُموَن{)األنفال:60(.
َ
 ُتْظل

َ
نُتْم ال

َ
ُْكْم وَأ  إِلَ

َّ
َسبِيِل اهللِ يَُوف

الذي ل خيافك  فالعدوُّ  للعدو،  ادع  الرَّ فاع  بالدِّ النَّفس  ظاهُر اآلية الستعداد حلفظ 
ول يرهبك ل يرتدع عنك فال تكون يف مأمٍن من غدِره.

اجلهاد 	  مفهوم  تشويه  تمَّ  أنَّه  خصوصًا  جهادية؟  حركة  أليِّ  كائز  الرَّ أهمُّ  هي  ما 

))( الكايف، ج5، ص2).
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واملتخلِّف!! اإلرهايب  معنى  يساوي  فإنَّه  »جهادّي«  كلمة  تسمع  فحينام  هادة،  والشَّ
ين وأحكامه، وإِعالء  فاع عن الدِّ أهمُّ ركيزٍة أليِّ حركٍة جهاديٍة أن يكوَن دافعها الدِّ

ين إقامة العدل واحلفاظ عليه: كلمِة اهللِ، ومن أحكام الدِّ

َفْحَشاءِ 
ْ
ُقْرَب َويَْنَه َعِن ال

ْ
ِْحَساِن َوإِيَتاءِ ِذي ال

ْ
َعْدِل َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
قال تعاىل: }إِنَّ اهلَل يَأ

 َتْنُقُضوا 
َ

وا بَِعْهِد اهللِ إَِذا َعَهْدُتْم َوال
ُ
ْوف

َ
ُروَن * وَأ

َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ ِر َوالْ
َ
ُمْنك

ْ
َوال

وَن{ 
ُ
َتْفَعل َما  ُم 

َ
َيْعل اهلَل  إِنَّ  ِفيالً 

َ
ْيُكْم ك

َ
َعل اهلَل  ُتُم 

ْ
َجَعل ْد 

َ
َوق تَْوكِيِدَها  َبْعَد  ْيَماَن 

َ ْ
ال

)النحل: 90-)9(.  

د عليها اإلسالم، والتي منطلقها  لذا نجد فقهاءنا قد ذكروا مجلًة من أحكام اجلهاد التي أكَّ
العدل واإلحسان حتى مع العدو.

ومن تلك األحكام:

بي، ول األعمى.. ) يخ الفاين، ول املرأة، ول الصَّ ل جيوز قتل الشَّ

رع، ول قطع شجرة الثَّمر، ول قتل البهائم.. 2 ل جيوز حرق الزَّ

ل جيوز خراب املنازل، والتهتُّك بالقتىل.. 3

فا لقتاٍل أو متحيِّزا إىل فئة.. 4 ل جيوز ملسلٍم أن ينهزم من حماربني إل متحرِّ

ب فيه، فإن أسلم أطلق))(.. 5 إذا أرس املسلمون كافرًا ُعِرَض عليه اإلسالم وُرغِّ

هادة والتَّضحية من ناحية عملّية 	  يف زماننا احلارض، هل انتهى زمُن اجلهاد ومفهوم الشَّ
أم ال بدَّ من تفعيل هذه املفاهيم وبياهنا للنَّاس، وإبقاء جذوهتا حيَّة يف النُّفوس؟

ين  الدِّ وانتهاك  الباطل  أهل  وتسلُّط  والظُّلم،  املنكر  فيه  يوجُد  ومكاٍن  زماٍن  كلِّ  يف 
، وانتهاك حقوقهم، فاجلهاد واجٌب إْن  وحدوده، وغياب العدل، واستضعاف أهل احلقِّ

))( راجع الكايف، للحلبّي، ص256ـ257.
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Bيخ جاسم الخيَّاط حوار مع سماحة الشَّ

ائط ذلك. الفقيُه اجلامع للشَّ ص  شخَّ

باجلهاد  يستايّن  السِّ عيّل  يد  السِّ العظمى  اهلل  آية  سامحة  فتوى  ذلك  عىل  شاهٍد  وخرُي 
الكفائّي ضدَّ التَّكفريّيني القتلة، الذين احتلُّوا جزءًا من العراق، وعاثوا يف األرِض فسادًا. 

كت حشود اجلامهري  فلول وجود مفهوم اجلهاد حيًَّا حارضًا يف نفوس النَّاس ملا حترَّ
س وحتبط خمطط الستكبار العاملي يف العراق. اهلائلة لتدفع العدو الشَّ

وح اجلهادية الفدائية التَّضحوية عند النَّاشئة؟	  كيف نخلق الرًّ
يعة، ومكانته  اب املؤمن، ببيان أحكام اجلهاد يف الشَّ وح اجلهادية عند الشَّ نخلق الرُّ
ين وأهله، وبيان مقدار ثواب املجاهدين وفضلهم عىل  ّيته حلفظ الدِّ عند اهلل تعاىل، وأمهِّ
رِ  َ ْوِل الضَّ

ُ
ُمْؤِمننَِي َغرْيُ أ

ْ
َقاِعُدوَن ِمَن ال

ْ
القاعدين عند اهلل. قال تعاىل: }ال يَْسَتوِي ال

نُفِسِهْم 
َ
ْموالِِهْم وَأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
َل اهلُل ال ضَّ

َ
نُفِسِهْم ف

َ
ْموالِِهْم وَأ

َ
ُمَجاِهُدوَن ِف َسبِيِل اهللِ بِأ

ْ
َوال

َقاِعِديَن 
ْ
ُمَجاِهِديَن َعَ ال

ْ
َل اهلُل ال ضَّ

َ
ُْسَن َوف  َوَعَد اهلُل الْ

ًّ
ـال

ُ
َقاِعِديَن َدرََجًة َوك

ْ
َعَ ال

{)النِّساء: 95ـ96(.
ً
ْنُه َوَمْغِفَرةً َورَْحًَة َوَكَن اهلُل َغُفوراً رَِّحيما  * َدرََجاٍت مِّ

ً
ْجراً َعِظيما

َ
أ

وأنَّه لول اجلهاد ملا عاش املجتمع حالة األمن والستقرار، وساد اهلرُج واملرج ولضاع 
ين والقيم. الدِّ

نَّ أحُدكم لخروج القائم 	  ورد يف احلديث الشيف عن إمامنا الصادقg: »ليعدَّ
ولو سهمًا؛ فإنَّ اللَه تعالى إذا علم ذلك من نيَّتِه رجوُت ألن ينسئ في عمره حتى يدركه 

فيكون من أعوانه وأنصاره«)))، كيف نفعِّل مثل هذا احلديث يف زماننا املعارص؟
ة،  د تكليُف اإِلنسان ودوره يف احلياة بحسب مقتضيات الظَّرف الذي تعيشه األمَّ يتحدَّ

.lويف كلِّ أيام زمن الغيبة نحن مكلَّفون بالتَّمهيد للظُّهور املبارك لإلمام احلًّجة

آخر  ظرٌف  يكون  ويقد  املسلَّح،  العسكري  باإلعداد  مكلٍف  ظرُف  يكون  فتارًة 

))( الغيبة، النعامين، ص335.



22
هادة يف رحاِب الِجهاد والشَّ

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

باحلرص عىل الوصول إىل املراتب العالية من املعرفة باإلسالم ليكون حصنًا منيعًا يدفع 
والغتار  بهات  الشُّ بتلك  التَّأثر  من  ة  األمَّ شباب  فيحفظ  احلّق،  ين  الدِّ عن  بهات  الشُّ
بدينهم، وتبثُّ  النَّاس  تربط  التي  ادقة،  الصَّ ة  احلرَّ بالكلمة  ين، وآخر  الدِّ أعداء  بأباطيل 
والنَّهي عن  باملعروف  عّي، واألمر  الشَّ التَّكليف  لتحمل مسؤولّية  فيهم روح احلامسة 
مان حيتاج إىل  مانl، فالتَّمهيد خلروج صاحب العرص والزَّ املنكر، وتربطهم بإمام الزَّ
وحّي لتقبُّل احلّق والعدل، وإىل استعداٍد علميٍّ وثقايفٍّ وعسكريٍّ  الستعداد النَّفّس والرُّ
، حيُث إنَّ ذلك ل يكون إّل  ل املنتظرين ملساندة اإلمام ومنارصتِه يف إقامة دولة احلقَّ يؤهِّ

بعد قتل وقتال شديدين.

عن املفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد اهللg وقد ذكر القائمg فقلُت: إينِّ 
ألرجو أن يكون أمُره يف سهولة، فقال: »ال يكون ذلك حتى تمسحوا العلق والعرق«))(.

 ملاذا أعطى املوىل اجلهاد كل هذه األمهّية، التي ذكرناها يف أول احلديث؟	 
ين  الدِّ عن  فاع  للدِّ ة  هامَّ وركيزة  قوية  دعامة  من  اجلهاد  عليه  يتوفر  ما  بسبب  ذلك 
فريضة  لول  وأنَّه  احلقيقة،  هذه  إىل  الروايات  بعض  أشارت  وقد  ياع،  الضَّ من  وحفظه 
اجلهاد ملا بقي لإلسالم أثر ول ذكر؛ ويشهد لذلك قول النَّبّيe يوم اخلندق: »برز 
رك كلِّه«)2(، وقولهe: »ضربة علٍي لعمرو يوم الخندق تفضل  اإليمان كلُّه إلى الشِّ

القيامة«)3(. يوم  إلى  الثَّقلين  عمل 

ين،  له الله على األعمال... ألنَّه ظهر به الدِّ وعن اإلمام الباقرg: »الجهاد الذي فضَّ
ين«)4(.  وبه يدفع عن الدِّ

))( الغيبة، النعامين، 295، وبحار األنوار، ج52، ص358.
)2(  كنز الفوائد، أبو الفتح الكراكجي، ص37)، وبحار األنوار، ج52، ص358.

)3( بحار األنوار، ج29، ص).
)4( الكايف، الكلينّي، ج5، ص3.
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Bيخ جاسم الخيَّاط حوار مع سماحة الشَّ

ين، واألجر فيه  ويف احلديث: »إنَّ الجهاد أشرف األعمال بعد اإلسالم، وهو قوام الدِّ
عظيم مع العزة والمنعة...«))(.

 فيام يتعلق بالشهادة وهي نوع من أنواع املوت، ما هي النظرة اإلسالمّية بشكل عام 	 
إىل املوت؟

اإلسالم ينظر إىل املوت أنَّه انتقاٌل من نشأة إىل نشأة، وأنَّ سعادَة اإِلنسان احلقيقية أو 
شقاءه احلقيقي إنَّام يكون بعد املوت؛ ألنَّ اآلخرة هي احلياة احلقيقية، قال تعاىل: }َوَما 
ُموَن{

َ
َيْعل َكنُوا  ْو 

َ
ل ََيَواُن  الْ ِهَ 

َ
ل الِخَرَة  اَر  ادلَّ َوإِنَّ  ِعٌب 

َ
َول ْهٌو 

َ
ل إاِل  ْنَيا  ادلُّ ََياةُ  الْ َهِذهِ 

)العنكبوت:64(.

َوإِنََّما  َمْوِت 
ْ
ال َذائَِقُة  َنْفٍس  }ُكُّ  تعاىل:  قال  إنسان،  أمٌر حتميٌّ عىل كلِّ  املوت  وأنَّ 

ََياةُ  اَز َوَما الْ
َ
َنََّة َفَقْد ف ْدِخَل الْ

ُ
ِقَياَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعِن انلَّارِ وَأ

ْ
ْم يَْوَم ال

ُ
ُجوَرك

ُ
ْوَن أ

َّ
تَُوف

.)(85 )آل عمران   } ُغُرورِ
ْ
ال َمَتاُع   

َّ
إاِل ْنَيا  ادلُّ

يِّ آالِء َربُِّكَما 
َ
بِأ

َ
َراِم * ف

ْ
َالِل َوالك اٍن * َويَْبَق وَْجُه َربَِّك ُذو الْ

َ
ْيَها ف

َ
}ُكُّ َمْن َعل

بَاِن{)الرمحن:28-26(. تَُكذِّ

وقال الشاعر:

بغريه مات  يف  بالسِّ يمت  مل  واحُدمن  واملوُت  األسباُب  دت  تعدَّ

وا ِلِْخَوانِِهْم 
ُ
ال

َ
ِيَن ق

َّ
ب األجل، قال تعاىل: }ال كام أنَّ نظرَة اإلسالم إىل أنَّ اجلهاد ل يقرِّ

نُتْم َصاِدقنَِي{)آل 
ُ
َمْوَت إِن ك

ْ
نُفِسُكُم ال

َ
اْدَرُءوا َعْن أ

َ
ْل ف

ُ
وا ق

ُ
تِل

ُ
َطاُعونَا َما ق

َ
ْو أ

َ
َعُدوا ل

َ
َوق

.)(68 عمران: 

هيد هذه املرتبة العظيمة؟ وما 	  وايات، ِلَ ناَل الشَّ هيد مكانًة عظيمًة جدًا حسب الرِّ للشَّ

))( الكايف، الكلينّي، ج5، ص37، والوسائل، احلّر العاميل، ج5)، ص94.
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هادة؟ هو منشأ قدسية الشَّ
وَن 

ُ
َنََّة ُيَقاتِل ُهُم الْ

َ
نَّ ل

َ
ُهْم بِأ

َ
ْمَوال

َ
ْنُفَسُهْم وَأ

َ
ُمْؤِمننَِي أ

ْ
قالd: ﴿إِنَّ اهلَل اْشَتَى ِمَن ال

ُقْرآِن َوَمْن 
ْ
ِيِل َوال

ْ
ِن

ْ
َوال  ِف اتلَّْوَراةِ 

ً
ْيِه َحّقا

َ
َعل وَن َوْعداً 

ُ
وَن َويُْقَتل

ُ
َفَيْقُتل ِف َسبِيِل اهللِ 

َعِظيُم﴾
ْ
َفْوُز ال

ْ
ِي بَاَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو ال

َّ
وا بِبَْيِعُكُم ال اْسَتبِْشُ

َ
ف ِمَن اهللِ  ْوَف بَِعْهِدهِ 

َ
أ

)التوبة:)))(.

هداء مقامًا خاّصًا، وضمن هلم اجلنَّة؛  يظهر من اآلية املباركة ملَ جعل اهلل سبحانه للشُّ
لو  حَتى  م،  رهبُّ يأمرهم  حيُث  أنفسهم  ووضعوا  تعاىل،  هلل  أنفسهم  باعوا  م  ألهنَّ وذلك 

أبدًا. البذِل بذٌل  كلَّفهم ذلك سفَك دماِئهم وزهق أرواحهم، وما بعد هذا 

"الجوُد بالنَّفس أسمى غاية الجود"

فقد رَوي عن رسول اهللe: »فوَق كلِّ ذي بٍر بٌر، حتى ُيقتل المرُء في سبيل الله 
فليس فوقه بر«))(.

هادة«)2(. ورَوي عنهe: »أشرُف الموت قتل الشَّ

جادg: »ما من قطرٍة أحبُّ إلى اللِه من قطرتين؛ قطرُة دٍم في  ورَوي عن إمامنا السَّ
.)3(»aسبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل ال يريد بها العبُد إاّل اللَه

هادة كان يطلبها أهل البيتi يف أدعيتهم: ولعظم مقام الشَّ

فعن أمري املؤمننيg يف كتابه ملالك األشت: »وأنا أسأُل اللَه بسعِة رحمتِه، وعظيم 
العذر  على  اإلقامة  من  رضاه  فيه  لما  وإياك  قني  يوفِّ أن  رغبة،  كلِّ  إعطاء  على  قدرته 
وتمام  البالد،  في  األثر  وجميل  العباد،  في  الثَّناء  حسن  مع  خلقه،  وإلى  إليه  الواضح 

))( الكايف، ج5، ص53.
)2( الدعوات، القطب الراوندّي، ص242، وبحار األنوار، ج97، ص8.

)3( اخلصال، الصدوق، ص50، وميزان احلكمة، ج)، ص84).
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Bيخ جاسم الخيَّاط حوار مع سماحة الشَّ

هادة«))(. والشَّ عادة  بالسَّ ولك  لي  يختَم  وأن  رامة،  الكَّ وتضعيف  النِّعمة، 

عداء من أوليائه، ونصير في  جادg: »حمدًا نسعد به في السُّ ومن دعاء إمامنا السَّ
هداء بسيوف أعدائه«)2(. نظم الشُّ

مانl الواردة يف شهر رمضان  هادة يف األدعية املنسوبة لصاحب الزَّ وكثرة طلب الشَّ
هادة عند اهلل تعاىل. هيد والشَّ ممَّا يدلُّ عىل عظمة مقام الشَّ

اإِلنسان، إلسعاد  يملكه  ما  أغىل  بالنَّفس، وهي  ا تضحية  أهنَّ هادة  الشَّ فمنشُأ قدسية 
ة واجلالل. ة بنعمة اإلسالم واإليامن يف أمن وأمان، وعزٍّ وكرامٍة، كام أراد هلا ربُّ العزَّ األمَّ

هداء مكانًة خاّصًة حتى يف قلوب النَّاس، ما هو السِّ يف خلود دِم 	  من املالحظ أنَّ للشُّ
هيد؟ الشَّ

ال  ِكْن 
َ
َول ْحَياٌء 

َ
أ بَْل  ْمَواٌت 

َ
أ اهللِ  َسبِيِل  ِف  ُيْقَتُل  لَِمْن  وا 

ُ
َتُقول ﴿َوال   :dقال

.)(54 تَْشُعُروَن﴾)البقرة:

وتعتزُّ  هداء،  الشُّ م  تقدِّ التي  ة  األمَّ وإنَّ  لدينِه،  حياًة  هادة  الشَّ يف  جعل  تعاىل  اهللَ  إنَّ 
هداء، فاجليل الذي يتبَّى عىل  دة للشُّ ة ولَّ ا أمَّ ة عزيزة، ألهنَّ هداء أمَّ هداء، وتفخر بالشُّ بالشُّ
ة  ا أمَّ هادة ل تقهر؛ ألهنَّ ة التَّي فيها من يعشقون الشَّ هادة، واألمَّ هيد، يعشُق الشَّ حبِّ الشَّ

النَّفيس. بالنَّفس ألجلها فضاًل عن  ي  متلك من يضحِّ

هيد  هداء وحرارًة لدمائهم، فكلُّ من يدرك أنَّ الشَّ ة حّبًا للشًّ لذا جعل اهللُ يف قلِب األمَّ
هيد، وأنَّ من واجبِه حفَظ  ة عزيزًة يشعُر بأنَّه مسؤوٌل عن دِم الشَّ ى بدِمه لتحيى األمَّ ضحَّ
ومن  هادة،  الشَّ بعَد  حياهُتم  هلم  هداء  الشُّ أنَّ  عىل  اآليُة  ودلَّت  ياع،  الضَّ من  ماء  الدِّ تلك 
أجِلها  من  استشهدوا  التي  أهدافِهم  نحَو  كهم  حترُّ األحرار،  ضامئر  يف  حياهتم  حياهتم 

))( هنج البالغة، ج3، ص0)).
جادّية، )الدعاء األول(. )2( الصحيفة السَّ
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عجيبة. بدافعّيٍة 

وعشقوا  والفداء،  التَّضحية  روح  من  فيهم  وجدوا  ملَّا  هداء  الشُّ يعشقوَن  فاألحراُر 
تهم. ألمَّ والكرامة  ة  والعزَّ تعاىل،  اهلل  عند  هلم  فيع  الرَّ املقام  من  فيها  وجدوا  ملَّا  هادة  الشَّ

هداء عند الله على منابر من ياقوت في ظلِّ عرش الله  رَوي عن رسول اهللe: »الشُّ
يوَم ال ظلَّ إال ظُله وعلى كثيٍب من مسك، فيقول لهم اللُه: ألم أوِف لكم وأصدقكم؟ 

نا«))(. فيقولون بلى وربِّ

املؤمننيg: »فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم  أمري  ورَوي عن 
قاهرين«)2(.

تتميَّز 	  املباركة  ة، وشهادُته  هداء- مكانة خاصَّ الشُّ  لإلماِم احُلسنيg -وهو سيِّد 
وايات عىل  ا كانت يف ساحة املعركة، وهناك تركيز من الرِّ عن سائر املعصومنيg بأهنَّ
هادة واجلهاد أم هناك  هيدg، فهل نفهم من ذلك أنَّ املنشأ هو عنرص الشَّ قضية احلسني الشَّ

أخرى؟ خصوصيَّات 
رَوى أمحد ابن أعثم: فلامَّ كانت الليلة الثَّانية خرج]احلسنيg[ إىل القب أيضًا فصىلَّ 
ابن  وأنا  د،  محمَّ نبيِّك  قبر  هذا  إنَّ   ، »الّلهمَّ يقول:  جعل  صالتِه  من  فرغ  فلامَّ  ركعتني، 
، وإّني أحبُّ المعروف وأكره  د، وقد حضرني من األمر ما قد علمت، الّلهمَّ بنت محمَّ
المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجالل واإلكرام بحقِّ هذا القبر ومن فيه، ]إال[ ما اخترت من 

أمري هذا ما هو لك رضى«.

بح وضَع رأَسه عىل القب  قال: ثمَّ جعل احلسنيg يبكي، حتى إذا كان يف بياض الصُّ
فأغفى ساعة، فرأى النَّبىe قد أقبَل يف كبكبة من املالئكة عن يمينه وعن شامله ومن 

))( كنز العامل، ج4، ص397.
)2( هنج البالغة، ج)، ص00).
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Bيخ جاسم الخيَّاط حوار مع سماحة الشَّ

بني يديه ومن خلفه حتى ضمَّ احلسنيg إىل صدِره، وقبَّل بني عينيه، وقالe: »يا 
بني، يا حسين! كأنَّك عن قريب أراك مقتوالً مذبوحًا بأرِض كرٍب وبالٍء من عصابة من 
أّمتي، وأنت في ذلك عطشان ال تسقى وظمآن ال تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، 
ما لهم، ال أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة! فما لهم عند الله من خالق؛ حبيبي يا حسين، 
، وهم إليك مشتاقون، وإنَّ لك في الجنَّة درجاٍت  ك وأخاك قد قدموا عليَّ إنَّ أباك وأمَّ

هادة«))(. لن تنالها إال بالشَّ

إنَّ مقتىض اعتقادنا بعصمة األئمةi أنَّ كلَّ واحٍد منهمi قام بدوره املناسب 
لظرِف زمانِه عىل أتمِّ وجٍه ممكٍن )بام ل مزيد عليه(.

وكان ظرف اإلمام احلسنيg يقتيض التَّضحية بالنَّفس واألخوة واألبناء واألقارب 
اعة، وبذلك  واألصحاب، فقام بدوره عىل أفضل وجه، ليحفظ بدمه اإلسالم إىل قيام السَّ
كر املميَّز عند أئمة أهل البيتi، وعند شيعتهم، بحيث كلَّام ذكروه ذكروا  صار له الذِّ
من  استشهد  التي  ومبادئه  وشهادته  ثورته  وذكُر  ذكُره  يعلوا  وبذلك  وبكوه،  مصيبته 

أجلها.

عن رسول اهللe: »حسيٌن منِّي، وأنا من حسين«)2(.

ما هي مسؤولّية األّمة جتاه الشهداء وعوائلهم؟	 
ري عىل هنجهم يف إحقاق احلّق، واملطالبة به، وعدم  هداء السَّ ة اجتاه الشُّ مسؤولية األمَّ
أداء  عن  بالتَّقاعس  هداء  الشُّ ودماء  وجهاد  جهد  وإضاعة  لة،  الذِّ إىل  والركون  التَّواين، 
ختلِّد  أن  ة  األمَّ عىل  كام  واملجتمع،  ين  الدِّ اجتاه  عية  الشَّ املسؤولية  حتتِّمها  التي  الوظيفة 
اجلهاد  جدوة  وُيبقي  لألحرار،  الطَّريق  ينري  مشعاًل  يبقى  ذكَرهم  ألنَّ  شهداِئها  ذكَرى 

، ج5، ص8)-9). ))( الفتوح، أمحد بن أعثم الكويفّ
)2( اإلرشاد، املفيد، ج2، ص27).
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د شهداءها  ِ
ّ
ٌة ال ختل "أّمَ مشتعلة يف نفوس األجيال، وقد نقل عن اإلمام اخلمينّي قوله: 

ميتٌة". ٌة  أّمَ

ة  عاية؛ املاديَّ ة رعايَتهم، واحتضاهنم بجميع أنواع الرِّ هداء فواجُب األمَّ ا عوائل الشُّ أمَّ
م  أهنَّ الفخر  حالَة  يعيشوا  بل  باليتم،  يشعروا  ل  لكي  والجتامعّية  وحّية  والرُّ بوية  والتَّ
ف  الشَّ هداء، وأنَّ هذا رشٌف هلم، ومسؤولّيتهم أن حيافظوا عىل  الشُّ أبناِء وعوائل  من 

بالستقامة يف طريق احلّق.

ة: هداء يف أذهان األمَّ ومن وسائل ختليد الشُّ

الذي . ) واهلدف  استشهادهم،  طريقة  وبيان  حياهتم،  يف  املضيئة  اجلوانب  كتابة 
املختلفة. املعرفة  وسائل  يف  ونشها  له،  جاهدوا 

هيد . 2 الشَّ فضِل  ذكُر  فيها  يغيب  ل  التي  هداء  الشُّ باسم  نوية  السَّ الفعاليات  إقامة 
تعاىل. اهلل  عند  هادة  والشَّ

ل حوائجهم ما أمكن، ومساندهتم ورفع معنوياهتم، بحيث . 3 زيارة عوائلهم، وتكفُّ
هداء، ويعتبون ذلك نعمًة مِن اهللِ منَّ هبا عليهم. م من عوائل الشُّ يشعرون بالفخر ألهنَّ

ة جياًل . 4 يارة، لتبقى أهدافهم حيَّة باقية يف وجدان األمَّ ختليد قبورهم وتعاهدها بالزِّ
بعَد جيل.

القويم  بالوجدان كيف سامهت مزارات املعصومنيi يف ختليِد هنجهم  لذا نجد 
 ،iالبيت أهل  مذهب  إىل  الكثري  اهتدى  هذا  يومنا  وإىل  األصيل،  ين  الدِّ ومبادئ 

.iمزاراهتم وجود  بسبب 

ثنا التَّاريخ عن حماولة  وقد تنبَّه أعداُء أهِل الَبيتi لذلك، فعمد بعُضهم كام حيدِّ
يف للموىل أيب عبد اهلل احلسنيg، ملا له من أثٍر بالٍغ يف استنهاض  حمو أثِر الَقب الشَّ
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الباطل وأهله. النَّاس ضدَّ 

وما هدم قبور أئمة البقيعi إل لرصف النَّاس عنهم وعن منهجهم القويم.



اإلسالم وصالحيته لقيادة الحياة
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ور الِجهادّي المرجعيَّة ونماذُج من الدَّ

                                الشيخ محمود حسن العالّي

الملّخص

له  تتحمَّ وما  يفة،  الشَّ الدينّية  املرجعيَّة  موقِع  إىل  باختصاٍر  الكاتُب  ض  تعرَّ
من مسؤوليات مّجة وأدوار خمتلفة، ثم إىل ما حاوله األعداء من طمس هذه 
األدوار، ومنها الدور اجلهادّي، مستعرضًا ثالثة أساليب من أساليب األعداء 
يف حماربة املرجعية الدينّية، ذاكرًا خالل البحث جمموعة كثرية من الشخصيات 

والعلامئّية. املرجعّية 
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اُم أماٍن ٍة وصمَّ المرجعيَّة موقُع قوَّ
إنَّ منصَب املرجعّية ليس مقامًا تشيفّيًا وإنَّام هو موقع مسؤولّيٍة، وتكليف يتعاظامن 

أ املسؤولّيات اجلسام املتمثِّلة: عىل عاتٍق من يتبوَّ

ل بطبيعتها عملّية مضنيًة جمهدة،  ة املكلَّفني، والتي تشكِّ أّوالً: بيان احلكم الشعّي لعامَّ
ملا حتتاجه عملّية الستنباط من مراحل ومتابعة.

وفكرّيًا،  وثقافّيًا،  عقائدّيًا،  دة؛  املتعدِّ املستويات  عىل  ة  األمَّ حتصني  مسؤولّية  ثانيًا: 
أدوات،  من  املرجع  يمتلكه  ما  ة  وحمدوديَّ الفرِق،  حجم  إىل  اللتفات  مع  وأخالقّيًا، 
وأدوات  وسائل  من  األخرى  األطراف  متتلكه  ما  مقابل  يف  ة  األمَّ لتحصني  ووسائل 

. ضخمة

ولقد أسهمت املرجعّية يف هذا املجال بأدواٍر أساسّية مع ما يتناسب ورضورة ظروف 
وفتح  هلم،  اإلمكانيات  وتوفري  واملرشدين،  املبّلغني،  بإرسال  د  التعهُّ من  مرحلة  كلِّ 
ينّية التَّوجيهّية، كام نشهد هذا النَّوع من املشاريع يف  ة، وطباعة الكتب الدِّ املكاتب العامَّ
العظام، كالسّيد أيب احلسن األصفهايّن، والسّيد حمسن احلكيم، والّسّيد  املراجع  أنشطة 
يستاين وغريهم من  حسني البوجردّي، واإلمام اخلوئّي، واإلمام اخلمينّي، والسّيد السِّ

د الباقني.  املراجع رحم اهلل املاضني منهم وأيَّ

ها املرجع إىل  خصيات العلامئّية، من خالل عملية التَّدريس التي يتولَّ ثالثًا: بناء الشَّ
هناية عمِره، والتي يِعدُّ من خالهلا عشات املجتهدين والعلامء الذين يأخذون دورهم يف 

ينّية والجتامعّية من مواقع خمتلفة. احلياة الدِّ

األحداث،  متابعة  واملسلمني من خالل  باإلسالم  املتعلِّق  العام  أن  الشَّ رعاية  رابعًا: 
القائمة. الظُّروف  متليها  التي  املواقف  واخّتاذ  البيانات،  وإصدار 

وحلِّ  حوائجهم،  وقضاء  املؤمنني،  استقبال  يف  املتمثِّل  الجتامعّي،  ور  الدُّ خامسًا: 
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خالفاهتم، والستامع إىل شكاواهم، ولو من خالل اإليعاز إىل بعض مساعدهيم أو من 
ت. يثقون به من النَّاس للقيام بتلك املهامَّ

امتداٍد خلطِّ  من  متثُِّله  ما  النَّاس من خالل  نفوس  قداسَتها يف  تأخذ  املرجعّية  أنَّ  كام 
اإلمامة الكبى، وكون املرجع نائبًا عن اإلمام املعصومg، ولذلك فمن الواجب عىل 
ها من  عبّية، واجلامهري املسلمة أن حتفظ للمرجعّية مكانتها، وأن توليها حقَّ القواعد الشَّ
امات الفارغة التي ُيطِلقها البعض عىل  القداسة والحتام، وأن متتلك الوعي جتاه الهتِّ

املراجع بني وقٍت وآخر، أو النَّقد العشوائّي الذي يكون عن دواعي وأغراض سيِّئة.  

صون  يف  املرجعية  به  تقوم  الذي  الكبري  ور  الدَّ رغم  أنَّه  املجال  هذا  يف  يؤسف  وممَّا 
ود عنها، وحياطتها من األخطار، وما يمثِّله ذلك من حقيقة ناصعة  يعة، والذَّ معامل الشَّ
خصّية،  الشَّ باألهواء  التأثُّر  ، والبعيد عن  النقيُّ تارخيهم  ، برهن عليها  تقبل أيَّ شكٍّ ل 
واملطامح الدنيوّية، إل أنَّ هناك من يتفاعل مع تلك التُّهم أو النتقادات التي ل تصدر 
إل من جاهٍل بتاريخ املرجعّية املشق، لرضب مقام املرجعّية وزلزلة موقعّيتها وإحداث 

الفتنة يف أوساط النَّاس. 

من  مشبوهون  أشخاٌص  هم  املرجعية  ضدَّ  املسعورة  احلمالت  أصحاَب  أنَّ  كام 
كون بدفٍع من جهات معادية  حيث النتامء واألغراض واألهداف، ولعلَّ هؤلء يتحرِّ
ياهتا احلقيقّية،  هتدف للنَّيل من املرجعيَّة الدينّية، ولكنَّها غري قادرة عىل مواجهتها بمسمَّ
اذجة  السَّ خصيات  الشَّ بعض  حتريك  وهو  بيل؛  السَّ هذا  ذت  فاختَّ الواقعّية،  وشخوصها 

املراجع من خالهلم. فيرضبون  النتامء  صدق  ممَّن ل حيملون 

واقعنا  يف  ٍة  قوَّ موقع  متثِّل  املرجعية  أنَّ  وهي  ة،  مهمَّ كلمٍة  تسجيل  من  بدَّ  ل  وهنا 
ة ودورها املحورّي ومدى  ين وخصومه فاعلّية هذه القوَّ اإلسالمّي وقد أدرك أعداء الدِّ
اقطة  السَّ أساليبهم  من  عوا  ونوَّ إمكانياهتم،  روا  وسخَّ طاقاهِتم  فجنَّدوا  البالغ  تأثرِيها 
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نتحىلَّ  أن  فعلينا  وإسقاطه،  املوقع  هذا  إضعاف  سبيل  يف  شياطينهم  كلَّ  واستنفروا 
املخطَّطات،  وإفشال  ائفة،  الزَّ والتُّهم  الكاذبة،  عاوى  الدَّ لتمييز  والوعي،  باملسؤولّية، 

املباركة.  املرجعّية  ضدَّ  واملساعي 

ة طمس المساعي الجهاديَّ
ينيَّة وطمس  ويف إطار مساعي وأساليب القوى الستكبارية يف إضعاف املرجعيَّة الدِّ
مساعيها اجلهادّية نرى أنَّ العامَل اإلسالمّي قد واجه يف الفتة بني هناية القرن الثَّامن عش 

وبداية القرن التَّاسع عش خطرين دامهني:

املتمثِّل يف الحتالل العسكرّي، والذي امتدَّ عىل طول اخلارطة  أحدمها: الستعامر 
العامَل  بلدان  ة عىل معظم  اإلسالمّية من طنجا إىل جاكرتا، فكانت هناك هيمنة عسكريَّ

اإلسالمّي.

ل- الغزو الثَّقايّف، واملتمثِّل يف مصادرة ثقافة ودين أبناء  والثَّاين: -وهو أشدُّ من األوَّ
عوب املسلمة، واستبدال الثَّقافة اإلسالمّية األصيلة بالثَّقافة الغربّية التَّحررّية. الشُّ

هزيمة  إىل  ذلك  فأدَّى  والعلامء،  املرجعيَّة  خطُّ  اخلطرين  هذين  ملحاربة  ى  تصدَّ وقد 
ونعمت  حريَتها،  عوب  الشُّ فنالت  العسكرّي-  -وهو  ل  األوَّ املستوى  عىل  الستعامر 
ع، وفشلت مساعيه  الثَّقايّف، فقد تعثَّر وتصدَّ الغزو  ا مشوع  يايّس، وأمَّ السِّ بالستقالل 
ينيَّة ومساعيها يف مواجهة التَّغريب،  يف كثرٍي من حمطاتِه بفضل الوعي لدى املرجعيَّة الدِّ
املرجعّي  اخلطِّ  قبل  من  لالستعامر  املوجعة  بات  الرضَّ بمثابة  املساعي  تلك  فكانت 
غبة مشتعلة عند الستعامر يف النتقام  والعلامئّي، ممَّا تولَّدت عنه روُح الستعداء وبقاء الرَّ
يفة ملا يمثلِّه وجوُدها من ضامنة استقالل سيايسٍّ وفكريٍّ ألبناء الطَّائفة  من املرجعيَّة الشَّ

اإلسالمّية. ة  واألمَّ بل  يعّية،  الشَّ

وح العدائية ضمن األساليب التَّالية:  وقد ترتمجت تلك الرُّ
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األسلوب األّول: )التنصفيات اليسمّية(

س؛ حيث ُسِجن  املدرِّ السّيد حسن  الفقيه  العامل  هيد  الشَّ  كام حصل ذلك للمرحوم 
شهر  من  والعشين  الثَّامن  يف  شهيدًا  ومات  السمَّ  ُسقي  وبعدها  كاشمر(  )سجن  يف 
ين، ورفض الظُّلم والستبداد، وحماربة  فاع عن الدِّ رمضان 356)هـ، ثمنًا ملواقفه يف الدِّ

الستعامرّية. الغرب  خمطَّطات 

فاع عن  يخ فضل اهلل النورّي الذي انتهت به مواقُفه يف الدِّ هيد الشَّ ونظري ما حدث للشَّ
حقوق املستضعفني ومواجهة أذناب املستعمرين إىل إعدامه شنقًا.

جالوزة  أيدي  عىل  مسمومًا  قتله  من  املستنبط  اهلل  نرص  يد  السَّ هيد  للشَّ جرى  وكام 
النَّظام البعثّي بسبب معارضته للحزب البعثّي، وحتذير النَّاس منه عب التعريف بخطره 

يئة. السَّ ومقاصده 

د كاظم اخلراسايّن حيث تويف يف ظروف غامضة بعد أن  يخ حممَّ وكام ُنقل يف شأن الشَّ
وس من مناطق إيران املحتلَّة كالقوقاز. ز جيشًا إلخراج الرُّ جهَّ

األسلوب الثناني: )الننفي والتنجيير(

ل املستعمرون ول أذناهبم كلمة احلقِّ التي كانت متثِّل األسلوب الوحيد لدى  مل يتحمَّ
جن  والسِّ والتَّهجري،  النَّفي  أسلوب  معهم  فاستعملوا  املستعمرين،  مواجهة  يف  العلامء 
كوت، وكم من  للسُّ غط عليهم  الضَّ العلامء ويف سبيل  ألسنة  ضمن أساليبهم إلخراس 
كونه  يعدو  ل  األمثلة  من  نذكره  سوف  وما  أوطاهنم،  عن  نفُيهم  تمَّ  العلامء  عشات 

املباركة. للمرجعيَّة  املقاومة  تاريخ  يطفح هبا  التي  دة  املتعدِّ األمثلة  نموذجًا يسريًا من 

نفاه  حيث  القمّي  حسن  السّيد  املرجع  مع  هبلوي  رضا  فعله  ما  األمثلة  تلك  ومن 
املتَّصل  )كوهرشاد(  مسجد  حمارصة  بعد  وذلك  العراق،  إىل  سة  املقدَّ مشهد  مدينة  من 
ياسات  يد القمي اعتاضًا عىل بعض السِّ ضاg والذي اعتصم فيه السِّ بحرم اإلمام الرِّ



36
جادّل ور اليع اهرجعينة ونماا ن من المن

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

ين وغريها، فتمَّ دكُّ املسجد، وقصفه  ة املتعلِّقة باحلجاب، والفساد، وتضعيف الدِّ البهلويَّ
يف. ضوّي الشَّ الرَّ رت بعض جدران احلرم  الثَّقيلة حتى ترضَّ باملدفعّية 

يخ النائينّي،  حيل والنَّفي من أمثال الشَّ ض فقهاُء حوزة النَّجف األرشف للتَّ وكام تعرَّ
لالنتداب  معارضتهام  عند  إيران  إىل  نفيهام  تمَّ  حيث  األصفهايّن  احلسن  أيب  والسّيد 
يد اإلمام اخلمينّي من نفيه خارج إيران بسبب  البيطايّن يف زمن امللكّية، أو كام جرى للسِّ
احلوزة  أساتذة  من  العشات  نفي  وكذلك  احلاكمة،  لطة  السُّ وطغيان  لسياسة  مقاومته 

د رضا هبلوي. العلمّية يف قم املقدسة أيام املواجهة مع الطَّاغوت حممَّ

والنَّفي والقتل  الظُّلم، والضطهاد،  الكبري من  النَّصيب  أفغانستان  لعلامء  وقد كان 
ويّس ألفغانستان يف ثامنينات القرن املنرصم، كام وقع ذلك عىل آية اهلل  إّبان الحتالل الرُّ
من  اختطف  حيث  اخلوئّي،  السّيد  تالمذة  مّبزي  من  الواعظّي  البهسودّي  عيّل  السّيد 

حسينّيته التي كان يبارش فيها نشاطه وخفي مصريه حلدِّ اآلن.

ول زال العلامء حلدِّ اآلن ُيالحقون وهُيددون بالنَّفي والتَّهجري والتَّصفّية اجلسدّية من 
لطات احلاكمة بسبب جهادهم عىل مستوى املوقف والكلمة. قبل السُّ

األسلوب الثنالث: )تشويه سمعة خطِّ اهرجعّية وإلصاق التُّجم بجا( 

ين من َسورة الغضب واحلنق عىل املرجعّية ملواقفها  ينعكس مدى ما حيمله أعداء الدِّ
اجلهادّية يف التُّهم، وحماولت التَّزييف والتَّشويه هلذا اخلطِّ املبارك، فقد سعى املستعمرون 
ة عن  وأذناهبم إىل إلصاق شتَّى التُّهم بمراجعنا العظام؛ تنفيسًا عن حقدهم، وفصاًل لألمَّ
م  وتقدُّ تطوير  أيِّ  وحماربة  بالرجعيَّة،  يتَّهموهنم  فقد  العام،  أي  للرَّ وتضلياًل  مراجعها، 
هذه  لقت  فقد  األسف  ومع  هنوضها،  وعدم  ة  األمَّ ختلُّف  وراء  بب  السَّ م  وأهنَّ ة،  لألمَّ
يايّس الذي  ها غياب الوعّي السِّ دة أمهُّ ائح لعوامل متعدِّ األباطيل قبولً لدى بعض الشَّ

سعى املستعمر لتكريسه استغاللً له يف حتقيق مصاحله.
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رها  حوة اإلسالمّية التي تنامت ببكات الثَّورة اإلسالمّية التي فجَّ ولكن بفضل الصَّ
ة هلذه األساليب وانكشف خداعها،  احل اخلمينّي، وتصاعد تيارها وعت األمَّ اإلماُم الرَّ
بمدى  واثقة  للقيادة  بأهليَّتها  مؤمنة  ينية،  الدِّ وقياداهتا  مراجعها  حول  ة  األمَّ فالتفَّت 

ة. األمَّ حرصها عىل مصالح 

جعية والتخلُّف إىل التَّهمة بخيانة الوطن  د هتمة الرَّ امات عىل جمرَّ ومل يقترص سيل الهتِّ
والعاملة لألجنبي واملستعمر، وقد حلق املرجعية من ذلك ظلم كبري وأذى واسع كام هو 
الطباطبائّي احلكيم، واهّتام نجله  السّيد حمسن  الطائفة األعىل يف زمنه  احلال مع مرجع 
ارع  للشَّ إرباك وتشويش  للبيطانّيني، وما سبَّبه ذلك من  بالعاملة  السّيد مهدّي احلكيم 

العراقّي. 

موا  ن من فهٍم مغلوٍط لدى بعض الكتَّاب واملؤلفني؛ حيث اهتَّ وممَّا يؤَسف له ما تكوَّ
كاظم  السّيد  الكبري  الفقيه  مع  حصل  كام  بالعاملة،  مانّية  الزَّ فصوهلا  بعض  يف  املرجعّية 
الطباطبائّي اليزدّي حيث اهتموه بأنَّه عميل، وما ذلك إّل لقصورهم، بل تقصريهم يف 
فهم املناشئ واألسباب، وكذلك املعطيات التي يصوغ الفقيه موقفه يف ضوئها وطبقًا هلا.    

النظرة وعدم استيعاب  ا السّيد اخلوئّيO فقد حلقته اهتامات باطلة نتيجة قرص  وأمَّ
امّية  لطة الصدَّ طبيعة النَّظام البعثّي العدائّية، ورشاسته، وعدم تكافؤ ميزان القوى بني السُّ
البعث  نظام  مع  املواجهة  جدوائية  بعدم  يؤمن  سامحته  جعل  ممَّا  عبّية،  الشَّ واملعارضة 
عّية  الشَّ عليه  ُيضفي  ل  حتى  النَّظام  بمقاطعة  قام  الوقت  ذات  يف   Oلكنَّه الدموّي، 

واملصداقّية.

وقد فسَّ البعُض، وحلَّل ما شاء من حتليٍل ظاملٍ، وتفسرٍي باطٍل ملوقف السّيد اخلوئّي 
ياسّية، رغم أنَّ املراقب لطبيعة  حيث ُرمي بالتَّخاذل، وعدم القدرة عىل إدارة احلالة السِّ
اإلمام  نظرة  وصوابّية  أقربّية  يدرك  معارضيه  مع  تعامله  وطريقة  الدموّية  صّدام  نظام 



جادّل ور اليع اهرجعينة ونماا ن من المن

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

38

املعلنة  املعارضة  عدم  يف  وأنَّ  حينها،  يايّس  السِّ الوضع  مع  تعاطيه  وكيفّية   ،Sاخلوئّي
يايّس وقتها استمرارًا للخطِّ احلوزوّي، وحفظًا للوجود الدينّي من الستئصال  للنِّظام السِّ

والفناء.

الظُّلم  فضائع  من  فيها  العراقي  عب  الشَّ حلق  وما  عبانية  الشَّ النتفاضة  برهنت  وقد 
للقتل  واستعداده  وحشّيته،  ومدى  البعثّي،  النِّظام  رشاسة  عظم  عىل  اجلريمة  وبشاعة 
واإلبادة، حيث امتألت املقابر اجلامعّية بجثث القتىل واملعدومني، واسُتهدف العلامء ممَّن 
الذين  العراقّي  عب  الشَّ أبناء  من  املاليني  وتشيد  اإلسالمّية،  ة  لألمَّ نفعهم  يرجى  كان 
تناثروا عىل خارطة العامَل، واعُتقل زعيم احلوزة العلمّية السّيد اخلوئّيS، وناله ما ناله 

والتَّضييق. اهلتك  من 

رة أثبت تاريخ  يل املتصاعد من الهتامات املزوَّ ولكن برغم هذه احلملة الظَّاملة، والسَّ
ت هبا  املرجعية املشق -ومن خالل املواقف اجلهادية البطولية وفصول املحن التي مرَّ
ة مدى أمهيَّة املوقع  امات، وأدركت معها األمَّ ة اإلسالمية- زيَف وبطالن تلك الهتِّ األمَّ

املرجعّي ورضورة ارتباطها به.  



القائد  هادة في فكر  الشَّ الجهاد وثقافة 
)حفظه الله( يخ عيسى قاسم  آية اهلل الشَّ

                                    الشيخ عزيز حسن الخضران

الملّخص

يخ عيسى  ض الكاتب لكلامِت القائد الفقيه سامحة آية اهلل الشَّ تعرَّ
هادة وجعلها يف أربع حماور، مبتدئًا  أمحد قاسمB حول اجلهاد والشَّ
ض يف  هادة، واألهّم فيه وجه اهلل تعاىل، ثمَّ تعرَّ بمنطلق اجلهاد والشَّ
هداء، ثمَّ يف املحور  هادة والشُّ هيد وكرامة الشَّ املحور الثَّاين ملكانة الشَّ
هادة، ويف املحور األخري  ة عىل الشَّ الثَّالث بنيَّ ما يرتبط بتحفيز األمَّ

هداء. ة وعىل نفسية وروحية الشُّ هادة عىل األمَّ ذكر آثار الشَّ
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المقدمة
نشأت مع نشوء اإلسالم  التي  املفاهيم اإلسالمّية األصيلة  اجلهاد من  يعتُب مفهوم 
قبل  من  للحروب  اإلسالمية  ولة  الدَّ ض  وتعرُّ يفة  الشَّ النَّبوّية  اهلجرة  بعد  خصوصًا 
هادة؛ حيث إنَّ املجاهد يضع  املشكني واملعادين، ومن لوازم هذا املفهوم هو مفهوم الشَّ

املوَت يف سوح اجلهاد والِكفاح.. نفَسه عىل كتِفه متوقعًا 

الذي  ليؤدِّي دوَره  حيح  الصَّ ة بشكِله  األمَّ أذهاِن  خ يف  أن يتسَّ املفهوم  وينبغي هلذا 
ين وأهدافِه الُعليا،  س، وهذا ما يتطلَّب فهاًم عميقًا للدِّ ارع املقدَّ من أجِله حثَّ عليه الشَّ
أمحد  عيسى  يخ  الشَّ اهلل  آية  كلامت سامحة  خالل  ذلك من  بياَن  نحاول  املقالة  هذه  ويف 
النَّاصع  الفكر  امليادين، وذو  العريقة يف شتَّى  التَّجربة اجلهادية  قاسم B وهو صاحب 

املباركة. امللموس يف شخصيته  العميل  الواقع  أثبته  املتميِّز كام  النَّريِّ والفهم 

ة حماور: وسيكون احلديث يف عدِّ

هادة المحور األّول: منطلق الجهاد والشَّ
نظيفًا  صحيحًا  منطلُقه  يكون  أن  هادة  والشَّ اجِلهاِد  طريَق  ينشُد  من  لكلِّ  املهم  من 
َعِصٍف{)إبراهيم:8)(، ويف  يَْوٍم  ِف  يُح  الرِّ بِِه  ْت  اْشَتدَّ َرَماٍد 

َ
}ك واضحًا وإل كان عمله 

اهلل.. سبيل  يف  ا  أهنَّ عىل  هادة  للشَّ تعريفه  يف  القائد  يخ  الشَّ د  يؤكِّ د  الصدَّ هذا 

1.  صم وجه اهلل سبحانه:

يق إليه  ر هيد يف اختيار الّطَ
َ

 يف سبيل اهلل، قصُد الّش
ٌ

هادة؟ قتل
َ

"ما هي الّش  :Bيقول
رضاه  أجل  من  قصُدها  ا 

َ
فإّن ى  خر

ُ
األ فاعية  والّدِ اجلهادية  األغراض  ا  أّمَ  ،

ً
خالصا اهلل  وجُه 

فاع واألغراض  الدِّ تبارك وتعاىل..". فنرى هنا تأكيده عىل قصد وجه اهلل تعاىل حتى يف 
هادة. للشَّ ابقة  السَّ األخرى 
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هادة إىل هدٍف أساس وحمورّي وهو مرضاة اهلل سبحانه،  م سامحته أهداف الشَّ ويقسِّ
 

ُّ
كل هادة؟ 

َ
الّش م  مقّوِ هو  "ما   :Bيقول اهلدف،  هذا  طوِل  يف  فكلُّها  األهداف  بقية  ا  وأمَّ

ا 
َ

إّن و قتٍل؟  وأّيِ  فحسب   
ً
قتال ليست  هادة 

َ
فالّش اهلل،  سبيل  يف  القتل  عن  ث 

َ
تتحّد اآليات 

 ،
ً
بيل سبيل اهلل؟ يكون ذلك بأن يكون اهلدُف إهلّيا هي قتل يف سبيل اهلل، وكيف يكون الّسَ

ا توافق وتدعو إليه  مّمَ ، تصحيح وضع عاملّي، أن يكون اهلدف هو يشء  كفر دفع ظلم، طرد 
ات هو طلب 

َ
َّول واألصل واملحّرِك بالّذ يّل، واهلدف األ يعة من أهداف، وهو هدف طو ر

َ
الّش

حالة  ورفع  املؤمنني،  ة  وعّزَ ين،  الّدِ ة  عّزَ وقضّية  املضحّية،  فس  الّنَ هلذه   dاهلل مرضاة 
واقٌع يف  ه 

َ
وألّن ىل  و

ُ
األ رجة 

َ
بالّد ويأيت  وثانوّي  يّل  اهلدف هو طو ، هذا  والكفر لم 

ُ
والّظ الفساد 

.)(("dمرضاته يق  طر

د يف كالم آخر أنَّ كون اجلهاد هلل صعب جّدًا، بل هو أصعب من نفس اجلهاد،  ويؤكِّ
اِهُدوَن ِف َسبِيِل اهلِل{، وهذا أصعب من مطلق اجلهاد، جهاٌد يكون هلل أصعُب 

َُ
"}َوت

، وحيتاج إىل معاناٍة نفسيٍة وجهاٍد نفيس ضخٍم، أحتاُج إىل جهاد 
ً
بكثيٍر من أن يكون مطلقا

 يف سبيل اهلل، وليس 
ً
ضخم ألن يكون جهادي يف اخلارج بالكلمة، بالسيف، باملال جهادا

 من أّيِ منطلٍق آخر")2(.
ً
جهادا

جيم: د خطوات الشن ريعة هي التي تحمِّ 2. الشن

يعُة اهلل وتنطلق من  هيد شر
َ

يقه عند الّش  خطوة عىل طر
َّ

كل ُم 
ُ

 حتك
ٌ

يقولB: "وهو قتل
الباطل،  ؤيته"، فال توجد فوىض يف اختيار األساليب واخلطوات العملّية يف مواجهة  ر
ع والذي يمثله يف زماننا الفقهاء والعلامء. فضال عن األهداف، بل كلُّ يشٍء حمكوم للشَّ

لF يف مورد آخر يف هذه النقطة اخلطرية فيقول:  ويفصِّ

))( حمارضة حتت عنوان )يف رحاب الشهداء( - 4مجادى األول)43)ه - املوافق 6)/0/4)20م - مأتم 
البحرين. سار- 

)2( خطبة اجلمعة )34( 7 رمضان 422)هـ - 23/))/)200 م.
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ين،  الّدِ وعي  عن  مفصوالً   
ً
حّبا بصيرة،  عىل  يقوم  ال  أعمى   

ً
حّبا هادة 

َ
الّش حنّبُ  "وحني 

م، ومىت ُيتمسك بقيمِة 
َ

م ومىت يسترخص الّد
َ

نيا وقيمة اآلخرة، وعن حرمة الّد
ُ

وعن قيمة الّد
م الكثير ومىت ال جيوز سفح 

َ
م ومىت ال يرخص؟ ومىت جيوز سفح الّد

َ
الدم؟ مىت يرخص الّد

اية  هادة، وما مل نتعّرَف الّرَ
َ

وط الّش هادة، وشر
َ

هادة، وقيمة الّش
َ

قطرة دم؟ مفا مل نتلك فقه الّش
 من مذابِح 

ً
هادة مذحبا

َ
ِ ذلك ستكون الّش

ّ
كل ر عىل 

َ
هادة، مفا مل نتوّف

َ
ها الّش ِ

ّ
اليت تصدُق يف ظل

عوب واألمم.
ُ

األمم، وباعث فوىض يف داخل الّش

، وتقوم تفجيرات  ق، وينحر من ينحر ق من حير ياء وأطفال، حير هادة يقتل أبر
َ

بعنوان الّش
هادة، وأن نرفع شعاَر 

َ
س شعاَر الّش هادة!! ال يكيف أن نقّدِ

َ
ه بعنوان الّش

ُّ
يف أسواق ومساجد وكل

ّية  هادة، لعنوان عامئ غامض ضبايب، ومن غير خلفّية فكر
َ

ن لشعار الّش ِ
ّ

هادة، وأن نك
َ

الّش
اية اليت  هادة والّرَ

َ
وط الّش ؤية دينّية جلّية، وتعّرف دقيق عىل قيمة وشر واضحة، وبصيرة ور

تدمير وحتطمي، وستيسء  هادة عامل 
َ

الّش هادة، من غير ذلك ستكون 
َ

الّش ها  ِ
ّ
يف ظل تكون 

.)(("
ً
كثيرا لإلسالم 

ويقول يف مورد ثالث:

 ،
ً
، ومرة طائفيا

ً
، ومرة فئويا

ً
"قرار الشهادة وقرار الدفاع وقرار املجاهدة، مرة يكون وطنيا

التراجع هو قرار  الثبات وعدم  ، وأقوى قرار عىل الصمود واملواصلة وعىل 
ً
ومرة يكون دينيا

كان منطلقه األمر اإلهلي والقضية الدينية. جهاد وتضحية وشهادة 

 عىل العقالنية واحلمكة، وعىل مراعاة حرمة الدماء، 
ً
كبر قرار توفرا ، وأ مّث إّن أقدس قرار

املنطلق  الشهادة، ميكن أن يدفعين  الدين يف  قرار  التدقيق يف املصالح واملفاسد هو  وعىل 
نتحار غير  انفعالّية، إىل تضحية أشبه باال وسة، إىل تضحية  الطائيّف إىل تضحية غير مدر

أّما قرار الدين فال يأيت فيه مثل هذا األمر")2(. الواعي، 
))( لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.

)2( كلمة آية اهلل قاسم يف السحور الرمضاين عىل رشف عوائل الشهداء - 4)20م.
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جيم: 3. الخلفّية الفكرّية للشن

ُق النِّّية اخلَالصة بكوهِنا يف سبيِل اهللِ  هيد، فكيَف تتحقَّ أي العقيدة التي ينطلق منها الشَّ
وألجِل مرضاتِه سبحاَنه؟

هيد 
َ

هادة؟ تنطلُق إرادة الّش
َ

ة للّش وحّيَ ة والّرُ ّيَ يقول القائدB: "وماذا عن اخللفّية الفكر
ِله ومجاِله،  وحّيٍة منفتحٍة عىل جال ة هلِل وحده، وصحوٍة ر ؤّيٍة كونّيٍة واضحٍة، ُترجع القّوَ من ر

وانشداٍد إليه واطمئناٍن بوعده وعشٍق ملالقاته"))(.

وحّي، فال يمكُن  الرُّ العقدّي وبني اجلانب  الفكرّي  بط بني اجلانب  الرَّ ونالحظ هنا 
يخ هنا إّنام يصف  هادة إّل النشداد إىل اهلل سبحاَنه عن عشٍق.. والشَّ ملْن يسلُك طريَق الشَّ

هادة ل يكون إّل هكذا.. هيد؛ أي أنَّ السائر عىل طريق الشَّ واقع الشَّ

4. ه سبيل اهلل وال سبيل سواه:

دمه  ويبذل  جياهد  وملاذا  هو،  ما  اهلل  سبيل  يعرف  فال  البعض  عىل  األمر  خيتلط  قد 
َاِهُدوَن ِف َسبِيِل اهللِ{

ُ
يخ القائد يف بيان قوله تعاىل »}َوت وماله وجهده، هنا يقول الشَّ

 عىل 
ً
واقعا الوطن  أن يكون اجلهاد من أجل محاية   

ّ
إال الوطن  "ليس يف سبيل  )الصف:))(: 

التَّنبيه مهٌم جدًا لكوننا نسمُع شعاراٍت قد يفهم منها  يف سبيل اهلل". وهذا  يق اهلل و طر
حيح أنَّ الوطن الذي يكون الدفاع عنه  أنَّ الَوطَن بام هو وطن يستحقُّ التَّضحية، والصَّ

واقعًا يف طريق اهلل وسبيله هو الذي يستحق التضحية دون سواه.

"جتاهدون ليس   :Bثمَّ يذكر موارد أخرى قد حيصل فيها اخللط والشتباه فيقول
الدين، جتاهدون ال ألّنكم شجعان وأصحاب  ين وعّزتكم من عّزة  الّدِ ة  لعّزَ ا 

َ
إّن و لعّزتكم، 

إّن  و ألّنَ السبيل سبيل اهلل،  إنا جتاهدون؟  ّية، و العسكر يبات  در الّتَ جرأة، دّربتكم علهيا 

هداء... مشاعل الثورة(، الذي أقامه العلامء واحلوزات العلمّية مساء  ))( التأبني املركزّي لشهداء البحرين )الشُّ
الثالثاء 5 ربيع الثاين 433) هـ املوافق 28 فباير 2)20م.
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هو  هذا   ،dاهلل أجل  ومن  هلل،  خملصني  جتاهدون  اهلل،  سبيل  يف  جتاهدوا  أن  عليكم 
املطلوب"))(.

رًا من اختالط األمر حتَّى بالنِّسبة لقصد النَّرص الذي يكون  ويقول يف مورد آخر حمذِّ
 ، صر للّنَ ليس  فاجِلهاد  الذات:  عبادة  تشوبه  جهاد  من  "حذار  للمجاهدين:  أّولّيًا  هدفًا 
ط  ؛ ألّنَ اجلهاد الذي أمرنا به هو جهاد خيّطِ صر ط للّنَ ]بل[ لرضا اهلل، صحيٌح علينا أن خنّطِ
، ليس لنغذي شعورنا بالغلبة،  ، ولنصر دين اهلل، وليس لنصر أنفسنا، ليس لنظهر صر للّنَ
ق.  ، بالعّزِة، بالتفّوُ عور بالغلبة، بالقهر

ُ
، جوعة الّش صر عور بالّنَ

ُ
حنن عندنا جوعة، جوعة الّش

اجِلهاد  يكون  ة  ومّرَ ات، 
َ

للّذ عبادة  فيه  اجلهاد  وهذا   ، األمور هلذه   
ً
جهادا اجلهاُد  يكون  ة  مّرَ

اجلهاد  أن يكون  يب، هو  القر والنصر  اجلّنة  به،  واملوعود  به.  املأمور   هلل d، هو 
ً
جهادا

كردة فعل نفسية")2(.  يف سبيل اهلل وليس 
ً
جهادا

عىل  هادة 
َ

الّش دم  حّقِ  من  "إّنً  الطَّاهرة:  األهداف  تلك  بحمل  مطالبة  ة  األمَّ وحّتى 
 يكوَن احلضوُر بعد 

ّ
وأال املنقلبون،  املرضيِة هلل سبحانه   ينقلَب عىل أهدافِه 

ّ
أال املجتمعات 

للذوات")3(. إّنا  و للرسالِة،  ال  والنصر  هداء 
ُ

الّش

هل اهلدف هي اجلنَّة مطلقا؟

حينام  اخلالصة  والنِّّية  اإلهلّي  ب  والتقرُّ القصِد  درجات  أعىل  بيان  يف  يخ  الشَّ ويتقَّى 
ث عن اجلنَّة كجزاء للمجاهدين، فهل اجلنّة غاية بشكل مطلق أو هناك ما هو أعظم  يتحدَّ

من اجلنَّة؟

))( خطبة اجلمعة )34( 7 رمضان 422)هـ - 23-))-)200 م.

)2( خطبة اجلمعة )34( 7 رمضان 422)هـ - 23-))-)200 م.
هداء... مشاعل الثورة(، الذي أقامه العلامء واحلوزات العلمّية مساء  )3( التأبني املركزّي لشهداء البحرين )الشُّ

الثالثاء 5 ربيع الثاين 433) هـ املوافق 28 فباير 2)20م.



45

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

                                    الشيخ عزيز حسن الخضران

ْنُفَسُهْم 
َ
أ ُمْؤِمننَِي 

ْ
ال ِمَن  اْشَتَى  اهلَل  }إِنَّ  تعاىل:  قوله  يشح  وهو  سامحته  يقول 

 ِف 
ً
ْيِه َحّقا

َ
وَن َوْعداً َعل

ُ
وَن َويُْقَتل

ُ
وَن ِف َسبِيِل اهللِ َفَيْقُتل

ُ
َنََّة ُيَقاتِل ُهُم الْ

َ
نَّ ل

َ
ُهْم بِأ

َ
ْمَوال

َ
وَأ

ع اهلُل علهياd وa ؛  ُقْرآَِن{)التوبة:)))(: "ثالث وثائق للبيع يوّقِ
ْ
ِيِل َوال

ْ
ن ِ

ْ
اتلَّْوَراةِ َوال

ة ألحٍد عىل اهلِلa ، عىل أّنَ اهلَل ال حيتاج إىل وثائق،   هلذا العبد، وال حّجَ
ً
يعين جيعلها سندا

َفْوُز 
ْ
ال ُهَو  َوَذلَِك  بِِه  بَاَيْعُتْم  ِي 

َّ
ال بِبَْيِعُكُم  وا  اْسَتبِْشُ

َ
ف  َِّ اهلل ِمَن  بَِعْهِدهِ  ْوَف 

َ
أ }َوَمْن 

، وليس  صر الدنيوي هو الفوز العظمي، وليس بناء القصور َعِظيُم{ )التوبة: )))(، ليس الّنَ
ْ
ال

فرض اإلرادة، الفوُز العظمُي هو هذا: 

ة  مية، واألعظم يف اجلّنَ  ما أعطى من مثن؛ جنته الكر
ّ

أن ندخل يف بيعٍة مع اهلل، ال ننظر إال
إْن  نسان بامللل و نسان األبد تنعكس عىل اإل ٌة بال رضوان اهلل يعيش فهيا اإل رضوانه، وجّنَ
 هو ذلك 

ً
، وما جيعلها حلوًة دامئا

ً
مجلت، وما جيعلها خاليًة من امللل، وما جيعلها جديدًة دامئا

ه حتت رعاية اهلل، وحتت 
َ
 برمحة اهلل، وأّن

ٌ
ه موصول

َ
أّن عور الكبيُر عْند العبد املؤمن من 

ُ
الّش

ى تقدير اهلل له، وهذا يكيف ألن تبىق احلياة  مي اهلل له، وير ى تكر ه ير
َ
ة عناية اهلل، وأّن

َّ
مظل

رات واحلبور"))(.  باملّسَ
ً
 دامئا

ً
 ويبىق األبد متدفقا

ً
لذيذة دامئا

جادة: 5. األهماف الحقيقة للشن

 Bبعد بيان الغاية واهلدف األساس من طريق اجلهاد والستشهاد، هناك بيان منه
"ولو  سامحته:  يقول  املعاين،  كثرية  ولكنّها  قليلة  كلامت  يف  ملخصة  هادة  الشَّ ألهداف 

اجلواُب:  جاء  هادة؟ 
َ

الّش مِلَ  سألنا: 

يف واالحنراف.. ) لم والّزَ
ُ

سها الّظ ين اليت يّبَ هادة لتخضّرَ شجرُة الّدِ
َ

أّنَ الّش

ة من جديد.. 2 احلة، لتولد األّمَ ة الّصَ نبعاث األّمَ هادة ال
َ

الّش

الستقامة احلياة.. 3
))( خطبة اجلمعة )34( 7 رمضان 422)هـ- 23-))-)200 م.
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كرامتِه، جمدِه، ُعاله.. 4 ّيتِه،  نسان، حلر هلدى اإل

لتحيا شعوٌب وأمٌم بعد موت.. 5

ومن أجل أن ينتفض الضمير وينطق احلّق وخيرس الشيطان.. 6

األرض . 7 وَتطهُر   ، واجلور البغي  جذور  وجتتث  عدل  ويقوم  ظلم  يسقط  أن  أجِل  من 
نسان"))(. اإل إنسانيُة  وتفيق 

هادة هيد وكرامة الشَّ المحور الثاني: مكانة الشَّ
ؤيٌة  وٍح، وعُي عقٍل، طهُر قلٍب، مسّوُ إرادٍة، شوٌق حّيٌ طاهٌر عارٌم إىل اهلل، ر هادة مسّوُ ر

َ
"الّش

 احلدود")2(.
َّ

 احلواجز وختترقها وتعبر كل
َّ

كونّيٌة ممتدٌة منفتحٌة تكسر كل

واجلهاد  هادة  للشَّ النَّبيلة  والغايات  سة  املقدَّ األهداف  هذه  إىل  املؤمُن  ينظَر  أن  بعد 
وللبذِل  للتَّضحية  مستعّدًا  حينئٍذ  يكوُن  ومشاعِره،  وروِحه  بقلبِه  ومتتزُج  هبا،  ويؤمن 

خالِقها.  عند  حمبوبًة  وتكون  روُحه  فتطهر  مسورٍة،  راضيٍة  مطمئنٍة  بنفٍس  والَعطاء 

جيم: 1. شجادة الشن

هيد. هادة والشَّ هيد وهو يبنيِّ معنى الشَّ ث القائدF عن مكانة الشَّ وهنا يتحدَّ

وأمني  هادة 
َ

الّش ومقبول  هادة 
َ

الّش عظمُي  مبعىن  يكون  أن  ا  إّمَ هيد 
َ

"الّش سامحته:  يقول 
ا أن يكون مبعىن -كما يذهب إليه صاحب املصباح- »مشهود«، وهو مشهود  إّمَ هادة، و

َ
الّش

أو يف  ئكة يف غسله   فهو مشهوٌد من املال
ً
كان مشهودا إذا  و  ، كبير والتفات  ة وعناية 

َ
بشّد

هيد 
َ

هادة، فذلك ألّنَ الّش
َ

كان مبعىن املبالغة من فاعل مبعىن شديد الّش إذا  ة، و نقله إىل اجلّنَ

هداء... مشاعل الثورة(، الذي أقامه العلامء واحلوزات العلمّية مساء  ))( التأبني املركزّي لشهداء البحرين )الشُّ
الثالثاء 5 ربيع الثاين 433) هـ املوافق 28 فباير 2)20م.

)2( لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
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ه يشهد 
َ
 من درجة األمانة والنـزاهة واملقبولّية عند اهللd أّن شهادته معتمدة، وأّن

َ
وصل

مبا هو ظلم، وهذا  اس و عىل مجاعته وأّمِته، ويشهد عىل األوضاع، ويشهد مبا هو عدل يف الّنَ
ه  قت يف مساء املجد، فاملقام مقاٌم رفيٌع من حّقِ

ّ
 قد طهرت وحل

ً
وحا يعين منـزلة عظمى، ور

أن ُيغبط عليه صاحبه"))(.

نيوية: جيم والرُّجوع إلل الحياة المُّ 2. الشن

 Bالقائد سامحة  يبنيِّ  هيد  الشَّ رجوُع  متنِّي  عن  ث  تتحدَّ التي  واية  للرِّ ضه  تعرُّ عند 
هيد ومكانته عند اهلل سبحانه،  الشَّ بيان لعظمة  التمني، وفيه  السبب احلقيقّي وراء هذا 

يقول: 

هيد، عن رسول 
َ

اس وهو نوع الّش نيا، هناك نوٌع واحٌد فقط من الّنَ
ُ

جوع إىل الّد "متيّنِ الّرُ
على  عليه  ما  له  وأّن  نيا  الدُّ إلى  يرجَع  أن  يحبُّ  الجنَّة  يدخل  أحد  من  »ما   :e اهلل
نيا 

ُ
ة لو ُعِرَض علهيم أن يعودوا إىل الّد  أصحاب اجلّنَ

ُّ
هيد«)2(، كل األرض من شيء غير الشَّ

قصورها   ِ
ّ

بكل نيا 
ُ

الّد قيمة  تسقُط  نيا، 
ُ

الّد إىل  العودة  ون  حيّبُ فال  نيا 
ُ

الّد يف  ما   
ُّ

كل هلم  وأّن 
هيد يكون له شوق 

َ
، لكّن الّش

ً
فس وال تساوي شيئا وحقوهلا ومجاهلا وتتالىش وتذوب يف الّنَ

ئ هبا؟ وهو مستعٍل  كبيرة يف نظره وقد استشهد وهو هاز للعودة للدنيا، مل؟ هل ألّنَ الدنيا 
علهيا وقد سقطت يف نفسه حينما رأى اآلخرة؟ ليس هذا هو الوجه الصحيح لتمنيه، فلماذا 
»ما من أحد يدخل الجنّة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأّن له ما  يتمىن العودة إىل الدنيا؟ 
هيد، فإنَّه يتمنى أن يرجع فُيقتل عشر مرات لما يرى  عليه على األرض من شيء غير الشَّ
مقنعة،  منزلة  أعطته  خاصة،  كرامة  أعطته  هادة 

َ
فالّش هادة، 

َ
الّش كرامة  من  الكرامة«،  من 

ر ما به تلك  ، فحّق له أن يعشق ما به تلك الكرامة وأن يتكر جاءت بنتيجة فوق ما يتصور

هداء( -  4مجادى األول)43)ه -  املوافق 6)/0/4)20م - مأتم  ))( حمارضة حتت عنوان )يف رحاب الشُّ
البحرين. سار- 

)2(  ميزان احلكمة، حمّمد الريشهرّي، ج2ص5)5).
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ر ما به ذلك الفوز العظمي عند اهلل سبحانه وتعاىل"))(. الكرامة، وأن يتكر

جادة: جيم له رصيم روحّي ولكرّل أهلته للشن 3. الشن

املوت مرٌّ وصعٌب، وفيه فراُق لألحبة وامللّذات والشهوات وكّل ما يف الدنيا مما هو 
ة النَّاس تفرُّ من املوت وختافه وتستوحش منه، وربام  مورد تعّلق اإلنسان، وهلذا نرى عامَّ
هادة ولكنَّه عند المتحان يتبنيَّ أنَّه  ل تطيق ذكره، وقد يكون ظاهر اإلنسان عاشقًا للشَّ
إرسائيل  بني  بشأِن  اآلياِت  ذكرُته  ما  إىل  القائد  سامحة  أشار  فقد  عنها،  الُبعد  كلَّ  بعيٌد 
ْيِهُم 

َ
تَِب َعل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
م "كانوا يتمنون القتال ويتمنون خوض املعركة، ولكّن اآلية تقول: }ف فإهنَّ

 أن يكون هناك رصيد عقيّل، ورصيد نفيّس، 
َ

لِيالً{)البقرة:246(، فال بّد
َ
 ق

َّ
 إاِل

ْ
ْوا

َّ
ِقَتاُل تََول

ْ
ال

ة، إىل حالِة عشٍق   أصحاب اإلميان القّمَ
َ

َيِصل
َ
هادة ل

َ
يق الّش وحّي ضخٌم يسهل طر ورصيد ر

أنصار  من  كربالء   
ُ

أهل فكان  هادة. 
َ

الّش ة  قضّيَ يف  الكلمة  مستوى  عىل  وليس  صادقٍة، 
اهر أّنَ صدَق إمياِنم -حىت 

َ
اإلمام احُلسني g يهتافتون عىل املوت هتافَت الَفراش، والّظ

ة")2(. بال أمٍر غييب زائد- يكشُف هلم عن مواقعهم يف اجلّنَ

وعده،  وصدق  دينه  بقيمة  وآمنت  وعشقته،  اهلل  ت  "أحّبَ نفوٍس  أصحاُب  هداء  فالشُّ
ُكْم{ )البقرة:6)2(".

َّ
 َوُهَو َخرْيٌ ل

ً
 َشيْئا

ْ
ن تَْكَرُهوا

َ
مية }َوَعَس أ وأدركْت ُبعَد اآلية الكر

هادة المحور الثالث: التحفيز واإلعداد لثقافة الشَّ
هادة مشوٌع ضمن املشوع اإلهلّي إلقامة العدالة ونش احلّق عىل طريق توحيد  الشَّ
اهلل تعاىل، وهلذا فهو ليس مشوعًا شخصيًا خيتاره اإلنسان بمفرده، واملسؤولّية تقع عىل 

أن: عاتق اجلميع يف اإلعداد لثقافة اجلهاد، يقول سامحة القائدB يف هذا الشَّ

هداء - 2) شهر رمضان432)ه- املوافق 3)/8/))20 - مأتم سار - البحرين. ))(  لقاء مع عوائل الشُّ
هداء( -  4مجادى األول)43)ه -  املوافق 6)/0/4)20م - مأتم  )2( حمارضة حتت عنوان )يف رحاب الشُّ

سار- البحرين.
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دَمه  اجلسد  وخسارة  م، 
َ

الّد سيالن  وقضيُة  ثقيلٌة،  وُطها  وشر عظمي،  مطلٌب  هادة 
َ

"الّش  
وٍح، وعُي عقٍل، طهُر قلٍب،  هادة مسّوُ ر

َ
 ما فهيا، الّش

ّ
هادة، بل هو أقل

َ
كبر ما يف الّش ليس هو أ

احلواجز   
َّ

كل تكسر  منفتحٌة  ممتّدٌة  كونّيٌة  ؤيٌة  ر اهلل،  إىل  عارٌم  طاهٌر  حّيٌ  شوٌق  إرادٍة،  مسّوُ 
أبناَءنا وبناِتنا عىل حّبِ   َ يّبِ نر َ أنفَسنا، وأن  يّبِ نر  احلدود، مفسؤولّيتنا أن 

َّ
كل وختترقها وتعبر 

بوّيٍ جاهد، حيتاج إىل  هداء حيتاُج إىل عمٍل تر
ُ

إجناُب الّش هادة، ِلدوا وأجنبوا شهداء، و
َ

الّش
ورشد"))(. قلب،  ومسّو  نفس،  وطهارة  عقائدّي،  ونضج  علمّي،  إمداٍد 

هادة منُْذ الِولدة بل قبَلها، وتعبرُيه يف  ث القائُد يف اإلعداد إىل مشوع الشَّ فهنا يتحدَّ
وعة حينام يقول: "ِلدوا وأجنبوا شهداء". ويف كلمة أخرى يقولB أيضًا: "علينا  غايِة الرَّ
هادة، وحتمل 

َ
هادة وتذوُب فهيا، وتعي قيمَة الّش

َ
ن ُتغيّنِ حبّبِ الّش أن ننجَب أجياالً متوالية مّمَ

ها  ِ
ّ
اية اليت ال تصدق يف ظل هادة، والّرَ

َ
ها الّش ِ

ّ
اية اليت تصدق يف ظل ز بني الّرَ هادة، ومتّيِ

َ
فقَه الّش

هادة")2(.
َ

الّش

جتاه  األّمة  واجبات  إحدى  هداء  الشُّ إعداد  أن  اعتب  هداء  الشُّ أهايل  مع  لقائه  ويف 
بية األجيال اليت حتمل رايهتم، وتعطي كما أعطوا، وتضّحي كما ضّحوا..")3(.  هداء: "وتر الشُّ

هداء، وخذلن  وهذا يعني أنَّ ترك هذا الطريق وعدم اإلعداد له هو تضييع جلهود الشُّ
هلم. 

جماء: خطوات إعماد الشُّ

هادة: َ جياًل عىل ثقافِة الشَّ ثمَّ يبنيَّ سامحته اخلطوات التي من خالهلا يمكن أن نريبِّ

))( لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.

)2( لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
هداء - 2) شهر رمضان432)ه - املوافق 3)/8/))20 - مأتم سار -البحرين. )3(  لقاء مع عوائل الشُّ
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ينا: ). المتناع عن حبِّ الدُّ

نا نعرف أنَّ حبَّ الدنيا ل جيتمع مع حبِّ اهللِ ولقاِئه، ولكن ما هو املطلوب فعاًل  كلُّ
:Bنيا.. هنا يقول القائد حتَّى يصدَق علينا أنَّنا ممَّن ل حيبُّ الدُّ

نا  نيا، حبيث نعطي حّبَ
ُ

نا للّد ح حّبَ نيا، علينا أن نصّحِ
ُ

هادة ال يمّتُ مع حّبِ الّد
َ

"حّبُ الّش
إعمارها، ولكْن  ع فهيا و مّتُ نيا، والّتَ

ُ
حيحة، فنلعش وحنّبَ البقاء يف الّد نيا صورَته الّصَ

ُ
للّد

 ذلك يف 
ُّ

كل وح، وأن يكون   ذلك جيب أن يكون يف ضوء اهلدف، ومن أجل أن تسمَو الر
ُّ

كل
.)(("dوح وخدمة اهلدف من أجل الوصول إىل اهلل خدمة الر

يزهدون  فسوف  نيا  الدُّ يف  يزهدون  وأمهاهتم  آباءهم  يرون  حينام  واألولد  النَّاشئة 
أيضًا. عليها  سيحرصون  فهم  عليها  حريصون  يروهنم  وحينام  معهم، 

نيا: حيح مع الدُّ 2. التَّعاطي الصَّ

نيا عليه أن حيذَر من طبيعة هذه الِعالقة، فال تكوُن  وهذا يعني أنَّ املؤمَن يف عالقتِه بالدُّ
إّل وفق اهلدف ويف طوله، وأن تكون الغاية أمام عينيه ل يغفل عنها.

نيا حيث لنا حوائج دنيوية  ولكي ل ُيفهم الكالم خطًأ يف املطلوب منَّا جتاه العالقة بالدَّ
يبنّي سامحتهB هذه النقطة فيقول: 

نيا ببنائنا، 
ُ

نيا ونبنهيا، أن تشمَخ الّد
ُ

رع الّد نيا عىل يدنا، أن نز
ُ

ا أن تنمو الّد "مطلوب مّنَ
دنيا  من  وأسعد  ين،  اآلخر دنيا  من  وأقوى  ين،  اآلخر دنيا  من  أعرض  دنيانا  تكون  وأن 
نيا، جيب أن نكون 

ُ
 للّد

ً
ين، ولكن من دون أن خنسر أنفسنا، من دون أن نكون عبيدا اآلخر

نيا ال 
ُ

ام الّد
َّ

األحرار الذين تتعاظم الدنيا عىل أيدهيم ومن أجلهم وحتت أمرهتم، فيكونوا حك
وهِتا")2(. جببر نيا 

ُ
الّد حتمكهم  من 

))(  لقاء الوفاق الرمضاين- 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
)2( املصدر السابق.
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هادة يعين النهزام واملذلَّة: 3. عدم حبِّ الشَّ

القائد أن يدخل إىل تلك  القلوب والنفوس حياول  هادة يف  الشَّ وألجل غرس حبِّ 
هادة، وهو العّزة والكرامة، وذلك من خالل  النفوس عن طريق آخر ليعّزز فيها حبَّ الشَّ
هادة 

َ
هادة يعني الهنزام أمام اآلخرين، يقول: "حّبُ الّش بيان أنَّ المتناع عن طريق الشَّ

يق  هادة، وال يسهل علهيا ركوب طر
َ

ة اليت ال تعشق الّش عب أو األّمَ
َ

 فإّنَ الّش
ّ

إال  منه، و
َ

ال بّد
ومًة أماَم   أن تكون مهز

َ
ة ال بّد هادة، أّمَ

َ
هادة، وال تعرف امِلراَس الذي تتطلبُه مياديُن الّش

َ
الّش

 من حب 
َ

يته وكرامته وحياته، فال بّد  أن خيسر نفسه وحر
َ

ى، يكون شعب ال بّد األمم األخر
هادة"))(.

َ
الّش

هادة أمٌر رضوري يف احلياة العزيزة الكريمة، فحتى لو غضضنا النَّظر  إذن، حبُّ الشَّ
ا تبقى رضورية. هادة فإهنَّ عن الثواب وما يالزم من كرامة الشَّ

ويفّصلB يف كلمة أخرى عن مسألة العّزة والكرامة فيقول:

ا  إّنِ م 
َ

بالّد تبخل  اليت  ة  واألّمَ دِمها،  من  تبذل  أن  وعلهيا   
ّ

إال ا  عزهّتَ تطلب  ة  أّمَ من  "ما   
اس ال يرمحون، يف األرض  ِ واهلوان، فالّنَ

ّ
لّيهتا وتقبل بالذل ا وكرامهتا واستقال  عن عزهّتِ

َّ
تتخىل

ة  فاألّمَ دنيوّية وعدوانّية شرسة،  أهل تسافل ومطامع  األرض  يف  نفاق، و األرض  يف  ، و كفر
ة  ِ واهلوان والتبعّيَ

ّ
َي، وأن تبذل، وأن تعطي من دِمها فلتستعّد ملوقع الذل اليت متتنع أن تضّحِ

اخلسيسة.

وهتا، وُيذل أبناهئا، إذا أرادت  ة ُتسلب حقوقها، وُتستباح أرضها، ومُتتلك علهيا ثر األّمَ
من هو الدّمُ املسفوح، وحيث ال ُتعطي هذا الدّمَ تبىق حقوقها 

َ
أن تستعيد احلّقَ املسلوب فالّث

ة اإلسالمّية لن تعود إىل  ي واهلوان. واألّمَ ِ واخلز
ّ

الذل مضّيعة مسلوبة، ويبىق موقعها موقع 
بية  واهتا وتر إرادة التصّرُف احلّر يف ذاهتا وثر ليهتا و ر عىل استقال

َ
ر وتتوّف موقعها ولن تتحّرَ

))( لقاء الوفاق الرمضاين- 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
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هادة"))(.
َ

هادة وحتصل حالة عشق واٍع لقضية الّش
َ

م العطاء والّش
َّ
 بأن تتعل

ّ
أبناهئا إال

4. بذل النفس فيها ربح لوجودي:

هادة يف النَّفس هناك حاجة إىل إلفات املؤمنني إىل حقيقة غائبة  ز ثقافُة الشَّ حّتى تتعزَّ
ومغفوٌل عنها ُرْغَم وضوِحها، يقول القائد يف كلامت ُتالمس الروح والعقل: "عىل أّنِ 
ل هذا اجِلهاد،  يف هذا اجِلهاد ال أخسُر نفيِس، ال أخسُر وجودي، ]بل[ أنا أربُح وجودي من خال
يرٍة، وكبيرٍة وممتدٍة   إىل حياٍة خالدٍة غز

َ
نتقل ٍن أل

َ
ل عن حياٍة عابرٍة عىل مستوى متّد أنا أتناز

ووافرِة اهَلناء")2(.

ويشح ذلك يف كلمة أخرى عن حقيقة تلك احلياة التي ُينتقل إليها عن طريق اجلهاد 
هادة: "واملوت يف اإلسالم ال يعين ناية احلياة، وال يعين الفناء، يعين نشأة يف طول نشأة،  والشَّ
ق  ك، كما كنَت يف اإلطار الضّيِ  بعد عامل، كما كنت ابن بطن أّمِ

ً
 جديدا

ً
حياة بعد حياة، عاملا

، أنت كذلك هنا 
ً
، وأوسع أفقا

ً
كبر امتدادا ، وأ حم، مّثَ انتقلت إىل نشأٍة أفسح جماالً من عامل الّرَ

وح حمبوسٌة من حدود البدن  كبر وأوسع، فالّرُ ٍق من احلياة ستنتقل إىل فضاٍء أ يف رحٍم ضّيِ
العك أوسع، وأنت هناك تشرف  وح طليقة، وأفق اّطِ ر علهيا من املادة، ولكن هناك الّرُ ومؤّثِ
كبر وأوسع. وعلينا أن  إّنا هو بداية حياة أ من أفق أعىل وأرفع، فاملوت ليس ناية احلياة، و
وط تلك احلياة وأوضاعها ولذائذها وآالمها غير ما حنن عليه اآلن،  نستعد لتلك احلياة، وشر
كان هناك تغير واسع بني حياة الرحم، وبني احلياة عىل األرض يف وجودنا، سنشاهد  وكما 

 حني ننتقل من هذه الدنيا إىل عامل اآلخرة")3(.
ً
 جديدا

ً
عاملا

ويقول يف كلمة ثالثة مقارنًا بني هذه احلياة واحلياة األخرى: "أعظم ما خافه إنسان عىل 

هداء( - 4مجادى األول)43)ه - املوافق 6)/0/4)20م - مأتم سار- البحرين. ))( حمارضة حتت عنوان )يف رحاب الشُّ
)2( خطبة اجلمعة )34( 7 شهر رمضان 422)هـ - 23-))-)200 م.
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ن، للخوف،  نفسه أن خيسر احلياة، أو أن يكون يف ضنك من العيش، أن يبىق للبؤس، للَحَز
هداء أحياٌء 

ُ
 جهده إىل سراب إىل ال يشء، والّش

ُّ
فه العدم الهنايئ، أن تذهب حياته وكل

ُّ
أن َيل

، واألمن والرغد والّرِضا، أجرهم حمفوظ  زقون، حياهتم حافلة بالفرح واالستبشار هبم ُير عند ر
ن مضمون، وهو مستقبل أبدّي بال ناية"))(. ومستقبلهم مؤّمَ

5. اإلميان العنصر األهم:

املولِّد للوعي، وهو  الدافع وهو  جيمع كل ما مرَّ عنرص اإليامن باهلل تعاىل حيث هو 
الذي يضمن به اإلنسان سعادته، وسالمة طريقه، وأنَّ كّل ما سيقدمه ل يكون سدى 

القائد: يخ  الشَّ يقول  قيمة، هنا  وبال 

من  له  بّد  ال  الذي  للموت  حساٍب  لعدم  قدام،  إل وجلرأة،  لشجاعة،  يؤّسس  "اإلميان 
مستواك،  ختسر  وال  قضيتك،  ختسر  ال  لك:  تقول  الدينّية  النصوص  نسان.  اإل عىل  هجمة 

املوت. خلوف  مستقبلك  ختسر  وال  إنسانّيتك،  ختسر  وال  وعّزتك،  إميانك،  و

ك ال بّد أن متوت، وال فرار 
َ
ص مهنا، حني تعلم أّن

َّ
عقدة خوف املوت اطرحها عنك وختل

الناس  وأّن  بّد من ناية،  ال  أّنه  أو معّجل، وحني تعلم  له  وأّن يومك ال مؤّجل  من املوت، 
 ما أوتوا من قّوة وحيلة أن ميّدوا يف أجلك حلظة، أو يتقطعوا منه 

ّ
 الناس ال ميلكون بكل

ّ
كل

كنت قد  حلظة فإّنك هنا وأمام هذا القدر املحتوم ال بّد أن تنطلق يف هذه احلياة بقوة، إذا 
علمت أّنك لن تستطيع بتوّقفك أن متّد يف عمرك، وأن تقّدمك إىل ساحات اجلهاد لن يبتر 

قدام")2(. إّنَ قضية اإلميان لتؤسس للشجاعة واجلرأة اإل  .
ً
من عمرك شيئا

))( التأبني املركزي لشهداء البحرين )الشهداء... مشاعل الثورة(، الذي أقامه العلامء واحلوزات العلمّية مساء 
الثالثاء 5 ربيع الثاين 433) هـ املوافق 28 فباير 2)20م.
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جادة؟ ما هي أرضّية الشن

ة: هادة احلقيقّية واملرجوَّ يخ املقّومات التي إذا توفَّرت حصلت الشَّ د سامحة الشَّ يعدِّ

هادة:
َ

هادة أرضّية واضحة إذا حصلت هذه األرضّية، حصلت الّش
َ

"للّش

هادة ليس هلا وارد يف حلظات غيبوبة العقل وسباته.. )
َ

صحوة عقل.. الّش

هادة.. 2
َ

.. والضمير امليت ال يتجه للّش يقظة ضمير

هادة.. 3
َ

 البعد عن أفق الّش
َّ

كل وح اهلابطة بعيدة  وح.. الر مُسّوِ ر

طمأنينة قلب.. هلل ولرمحته، إذعان من القلب لنعمه.. لواجب الطاعة له.. 4

 وال تنتكس.. 5
ُ

إرادة خير قوّية.. صلبة، ال ترتّد

هيد . 6
َ

ى اآلخرة رأي عني، وأّن منقلب الّش ؤية مستقبلّية واضحة تكاد تر إميان راسخ.. ر
مي فيوضاته. إىل اهلل وواسع رمحته، وكر

ثقٌة بالغة باهلل. . 7

اخلسيسة . 8 واملتعة  واالحنراف  والترّدي  واهلوان   ِ
ّ

الذل لدنيا  واستصغار  لآلخرة،  كباٌر  إ
احليوان. وشهوات 

نفعال الغالب لإلرادة، يف الفوران العاطيّف امُلْذِهب للعقل"))(. هادة يف اال
َ

ال أرضّية للّش

جادة وق إلل الشن موانع الشن

هادة ما لنا  ؤال: مع كلِّ هذا املقام للشَّ ة التي ختطر عىل بالنا هذا السُّ من األسئلة املهمَّ
ل نشتاق هلا الشوق احلقيقّي، ونسعى وهنيئ املقّدمات؟ 

نيا والنَّظرة إىل احلياة، وعدم إدراك حقيقة احلياة اآلخرة لعلَّه  ما مرَّ من بيان التعلُّق بالدُّ
هداء، 2) شهر رمضان 432)هـ/ 3) أغسطس ))20 م، سار، البحرين. ))( اللقاء السنوّي مع عوائل الشُّ
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ؤال، وللتوضيح أكثر ننقل بعض كلامت القائد حول ذلك. جييُب عن هذا السُّ

ات والنَّقص يف النَّفس: ). تلوُّث الذَّ

:Bهداء، فيقول  يقول القائدF يف بعض كلامته عند لقائه ببعض عوائل الشُّ

عادة يف أّيِ نفٍس وراَءه نقٌص  عور بالّسَ
ُ

ث ذواِتنا؟ وأّنَ نقَص الّش  مصيبِتنا يف تلّوُ
َّ

كل "إّنَ 
عادة شوٌق. ِ أدرانا وأقذارها ملا شاب شعوُرها بالّسَ

ّ
كل فس من  فس، ولو طُهرت الّنَ يف الّنَ

إذا ما غسلت ذات إنسان  ِ أقذارها، و
ّ

ات وغسلها من كل
َ

إّنَ غفراَن اهلِل يعين تطهير الّذ
امة،  عادة الّتَ امة، وبالّسَ كانت تلك اللحظة اليت تشعر فهيا، وباملعنوية الّتَ قذار  ِ األ

ّ
كل من 

ى اهلَل،  كدار صارت تر كيف ال وهي إذا خلت من األ رات،  ر من املكّدِ باخللّوِ من أّيِ مكّدِ
ت هلل يف رضا عهنا، وهل تشعر بالفقر أو 

َ
 إليه، وهل تشعر نفٌس باخلوف وقد أنشّد

ُ
تنشّد

عور 
ُ

الّش  ِ
ّ

ظل يف  و باهلل  واالرتباط  نشداد  اال  ِ
ّ

ظل يف  بنقٍص  شعور  ال  هنا  هيّددها،  مبا  تشعر 
.dمبرضاته

عن اإلمام الصادقg: »من ُقتل في سبيل الله لم يعّرفه الله شيئًا من سيئاته«))(، 
ُكّفرت الذنوب وُغسلت  هادة تكّفر كلَّ شيء إاّل الَدْين«، فإذا  وعن رسول اهللe: »الشَّ

عادة")2(. ت مواقعة الّسَ ات من أقذارها مّتَ
َ

الّذ

نيا: 2. النظرة اخلاطئة إىل الدُّ

ال  ه 
َ
ألّن جبماهلا،  بعدها  حياة  ى  ير ال  ه 

َ
ألّن احلياة؛  هبذه  يستّمسك  من  "مّنا   :Bيقول

 يشء يف وجوده، 
َّ

كل ه ال يؤمن بامتداد يف طوهلا، يراها 
َ
ى مجاالً وراء مجاهلا، بامتدادها، ألّن ير

 
َ

 أن يهتالك علهيا، وال بّد
َ

 أن يستّمسك هبا، وال بّد
َ

 هبا، وهو هنا ال بّد
ّ

ى أن ال وجود له إال وير
ياهتا، بلذاذهئا، مبظاهرها،  ا َمن يهنزم يف هذه احلياة مبغر مّنَ ِ يشٍء ألجِلها، 

ّ
أن يضحي بكل

))( الكايف، الشيخ الكلينّي، ج5 ص54.
هداء - 2) شهر رمضان432)ه - املوافق 3)/8/))20 - مأتم سار - البحرين. )2( لقاء مع عوائل الشُّ
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 مجاٍل يف 
َّ

كل ه، خيسر  ّبِ خيسر إرادته، خيسر إحساسه بقيمة نفسه، وخيسر شعوره بانتمائه لر
والً عند رغبته يف هذه احلياة؛ فيقبل أن ُيذل، ويقبل أن هُيان، ويقبل أن ينسحق من  كيانه نز

أجل يوم من أيام هذه احلياة"))(.

أوسع  اآلخرَة حياهُتا  أنَّ  نيا وما يالزم ذلك من عدم معرفة  الدُّ إىل  اخلاطئة  فالنَّظرة 
وأرحب وأسعد وأمجل يؤدِّي إىل قبول الذلِّ واهلوان، وهذا يعني ترك اجلهاد وطريِقه، 
خصيات املختلفة يف قبوهلا  عوب والشَّ وهذا ما يمكن أن نفسِّ به ما نراه من األمم والشُّ
للذلِّ والهنزام واملهانة مهام كانت التَّعليالت والتَّبيرات لذلك اخلنوع واخلضوع للظُّلم 

واجلور.

إليها،  النَّاس يف تعاملهم مع احلياة ونظرهتم  أنامط  القائد خالل حديثه عن  ويكمل 
مبينًا الفئة ذات النَّظرة الدقيقة والصحيحة للحياة، وحتتاج هذه الكلامت إىل متّكن أكثر 

:Bمن قبل املؤمن، وأنقل كالمه رغم طوله، يقول

ا أوقات عىل  ا أنفاس تذهب وجتيء، وال ألّنَ ، ال ألّنَ
ً
 عاليا

ً
"ومّنا من يقمي هلذه احلياة وزنا

 حلظٍة من 
َّ

كل ى  ه ير
َ
ا ألّن إّنِ يه، و ينة احلياة تغر كل أو مشرب، وال ألّنَ ز ع فهيا مبأ األرض يتمّتَ

ِ حلظة فرصة بأن 
ّ

ى يف كل احلياِة ذاَت قيمٍة عاليٍة يف صناعة وجوٍد جديٍد قافٍز يف وجوِده، ير
 ِ

ّ
 ما من خالقه، أن يعظم شعوُره بذاِته يف ظل

ً
م من خالهِلا يف مستواه، وأن يقرب شيئا

َ
يتقّد

ِ حلظة من حلظات احلياة فرصة لنمو وزكاة وعلّو ومسّو يف 
ّ

كل ى يف  شعوره بقيمة إميانه، ير
يه من هدف الوصول إىل رضوان  ى أّنَ قيمة احلياة من قيمة ما ميثل أمام ناظر ذاِته، وهو ير
قاء  والّنَ فاء  الّصَ وفهيا  وح،  الّرُ وحياة  وح،  الّرُ مسّوُ  وفهيا  وح،  الّرُ يقظة  فهيا  ة  جّنَ إىل  و اهلل، 
باحلياة،  ي  يضّحِ أن  عليه  يسهل  عليه  يزة  عز واحلياة  لذلك  وائب، 

َ
الّش من  الكامل  واخللّوُ 

م مبستواه، وألّنَ مستقبله من 
ُ

ا فرصة التقّد ا جمال صناعة ذاِته، وألّنَ يزة عليه ألّنَ احلياة عز

))(  لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
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كان  ِ ما هلا من قيمة عالية إذا 
ّ

صناعة نفسه يف هذه احلياة، وتسهل عليه هذه احلياة بكل
كان ذلك مقدمة   صدره للرصاص إذا 

ً
يوف والّرِماح، فاحتا  للّسُ

ً
ما ، متقّدِ

ً
إناؤه حلياته خمتارا

كبر األعظم، الذي منه تسّمتد منه احلياة قيمهتا، أال وهو رضوان اهلل، أال وهو  لنيل اهلدف األ
ة اخللد اليت هي عنوان مرضاة اهلل"))(. جّنَ

3. اعتقاد النَّجاة من املوت من خالل الفرار:

رغم إيامننا باهلل سبحانه وأنَّه تعاىل هو الذي يقدر اآلجال واألعامر للنَّاس إل أنَّ مسألة 
العتقاد بأنَّ الفرار من اجلهاد واحلرب واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتصدي 
للظَّلمة من األمور املنجية من املوت هذه املسألة مسيطرة عىل نفوسنا، وقد أشار إليها 

القائدB مستشهدا برواية عن األمريg، يقول سامحته:

 تبقهيا 
ً
هادة أياما

َ
ر أّنَ فرارها من ساحات الّش هادة خمطئة بتصّوِ

َ
فس من الّش "وقد تفّرُ الّنَ

يف  فسية  الّنَ عف 
َ

الّض جنبة  ليعالج   gاملؤمنني أمير  عن  احلديث  يأيت  احلياة،  هذه  يف 
يومه«)2(، فهنا  وبين  بينه  مزيٍد في عمره وال محجور  لغيُر  الفارَّ  »إنَّ  فس:  الّنَ مثل هذه 
هادة لن يضيف للعمر وال حلظة واحدة عىل 

َ
كيد عىل أّنَ الِفرار من ساحات وميادين الّش تأ

، هناك  ؟ فهناك يوم ينتظرنا يف ساحات اجلهاد أو عىل الفراش ولنختر اإلطالق، فلماذا الِفرار
ش عهنا   العشق حىت صارت غاية مطلوبة هلا تفّتِ

َّ
كل هادة وعشقهتا 

َ
نفوٌس هامت يف الّش

وب")3(. ِ املسالك والدر
ّ

كل يف 

يف أهوُن من موٍت على فراش«)4(، مفا داَم  وهلذا يؤَثُر عن األميرg قوله: »لضربٌة بالسِّ
، فلماذا خنتار موتة الفراش؟!

ً
ر أجال م وال يؤّخِ  ال حمالة وأّنَ اجلهاد ال يقّدِ

ً
املوُت قادما

))( لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه- املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
)2( وسائل الشيعة )آل البيت(، احلّر العاميل، ج5) ص)6.

هداء -2) شهر رمضان432)ه - املوافق 3)/8/))20 - مأتم سار - البحرين. )3( لقاء مع عوائل الشُّ
)4( مشكاة األنوار يف غرر األخبار، الطبيس، ص524.
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هادة ويدعو صادقًا  فاملهم لإلنسان أن يفكر بشكل جّدي أن يكون موته يف طريقة الشَّ
"هناك حلظة سُهل علينا أو صعب، ساغ لنا أم مل يسغ، َحلت  للتوفيق هبا، يقول القائد: 
حيل من هذه األرض، واملسألة ليست مسألة   أن نواجهها، حلظة الّرَ

َ
أو َمّرَت يف املذاق ال بّد

إىل أين نرحل؟ وبأّي خامتة يكون رحيلنا من هذه احلياة"))(. كيف نرحل؟ و إّنا  أن نرحل و

4. اخلوف من املوت والعتقاد بأنَّه فناء:

بأنَّ  يعتقد  وإْن كان  املؤمن  أنَّ  د عليها هنا، وهي  النُّقطة، ونؤكِّ يرتبط هبذه  ما  م  تقدَّ
هناك حياة بعد املوت، ولكن قد يغلب عىل الوهم والنَّفس -مقابل العقل- أنَّ املوت 
تنبيه  إىل  نحتاج  املوت،  مع  تعاملنا  خالل  عملّيًا  نعيشه  ما  ربام  وهذا  الفناء،  من  نوٌع 
د  هادة التي هي أرقى أنواع املوت، وهلذا يؤكِّ ث عن الشَّ وتذكري، خصوصًا ونحن نتحدَّ

بعضها:  يقول يف  املختلفة،  املسألة يف كلامته  القائد عىل هذه  سامحة 

ه ليس 
َ
هيد بأّن

َ
مي يطمنئ الّش  خوِفنا من املوت، القرآن الكر

ُّ
ت وكل هيد حّيٌ غير مّيِ

َ
"الّش

اهلل  من   
ً
حسنا  

ً
زقا ر ق  ز وير اآلمن،  مي  الكر بالشعور  فهيا  يشعر  سعيدة،  حبياة  حّيٌ  مبيت، 

العاشقون. فليعشقها  مية ومن هنا  كر بداية حياة سعيدة  وتعاىل، وهي  سبحانه 

َربِِّهْم  ِعنَد  ْحَياء 
َ
أ بَْل   

ً
ْمَواتا

َ
أ  ِّ اهلل َسبِيِل  ِف   

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
ق ِيَن 

َّ
ال َْسَبَّ  تَ }َوالَ  تعاىل:  قال 

 ، اخلير فالِبّرُ هو   .)2 َعَمالً{)امللك:  ْحَسُن 
َ
أ يُُّكْم 

َ
أ ْم 

ُ
َوك

ُ
}ِلَْبل  ،)(69 عمران:  وَن{)آل 

ُ
يُْرَزق

، فأنت  هادة هي البّرُ الذي ليس فوقه بّرٌ
َ

إذا كانت الّش ، و نسان هو ما يأتيه من خير وقيمة اإل
 

ّ
 اختبار احلياة وحتدياهتا إّنا هو من أجل أن تتجىل

ّ
، وكل

ً
اس عمال يا شهيد من أحسن الّنَ
غيرها. من   

ً
عمال األحسن  الذات 

جل في سبيل الله، فإذا ُقتل في  عن رسول اهللe: »فوَق كلِّ ذي برٍّ برٌّ حتَّى ُيقتل الرَّ
هادة 

َ
فس من الّش ، وقد تفّرُ الّنَ ر ىق من هذا الّبِ «)2(، ال يوجد درجٌة أر سبيل الله فليس فوقه برٌّ

))(  لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
)2( الكايف، الشيخ الكليني، ج2ص348.
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 تبقهيا يف هذه احلياة"))(.
ً
هادة أّياما

َ
ر أّنَ فرارها من ساحات الّش خمطئة بتصّوُ

واملفتض أنَّ املؤمَن بعد إدراِكه هلذه احلقيقة ومعايشتها بقلبه وروِحه بعد عقِله، ل 
احلياة  إىل  هادة هي طريقه  الشَّ دامت  ما  هادة  الشَّ اجلهاد وطريق  معنى حينئٍذ خلوفِه من 

تتناسب مع قيمته وسموِّ روِحه. التي  احلقيقية 

هادة والجهاد المحور الرابع: آثار ثقافة الشَّ
التي  العظيمة  تتبنيَّ اآلثار  هادة  املنطلقات واألهداف للجهاد والشَّ م من ذكر  بام تقدَّ
هداء من تضحيات، ونذكر هنا أثرين أحدها  هادة وعىل ما يبذله الشُّ تتتَّب عىل ثقافة الشَّ

ة من بعده. هيد واآلخر عىل األمَّ عىل نفس الشَّ

جيم جادة ىلع روح الشن 1. أقر ققالة الشن

هادة والتَّضحية كيف  هيد حينام كان حيمل يف روِحه ثقافة الشَّ ونقصد بذلك أنَّ الشَّ
هيد قبل  وح متأثِّرة هبذا اجلوِّ الطَّاهر، يبنيِّ سامحة القائد روحّية الشَّ كانت عالقة هذه الرُّ
هادة- ويذكرB يف وصف  استشهاده -والتي ينبغي أن يعيشها كلُّ مؤمن يتوق إىل الشَّ

هداء أثرين مهمني:  الشُّ

نيا.
ُ

"أـ أنساهم ُعشُقهم للقاِء اهلِل ُحّبَ الّد

هيم مثل األمل يف لقائِه ورضوانه")2(.  يغر
ً
 ب ـ ومل جيدوا أمال

هي  األوىل  حياهِتم،  حاَل  تني  املهمَّ امليزتني  هباتني  يتميَّزون  كانوا  هداء  الشُّ فهؤلء 
نيا  نيا، والتَّعبري عظيم هنا، فالدُّ م نسوا حبَّ الدُّ شوقهم إىل لقاء اهلل سبحانه، واألثر هو أهنَّ
اهتا وشهواهتا أماَم نواظرهم فهم ليس فقط أعرضوا عنها بل »نسوها«  وزخارفها وملذَّ

هداء - 2) شهر رمضان432)ه - املوافق 3)/8/))20 - مأتم سار - البحرين. ))( لقاء مع عوائل الشُّ
العلمّية  العلامء واحلوزات  أقامه  الذي  الثورة(،  هداء... مشاعل  )الشُّ البحرين  لشهداء  املركزي  التأبني    )2(

الثاين 433) هـ املوافق 28 فباير 2)20م. الثالثاء 5 ربيع  مساء 
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وإنامَّ »أنساهم شوُقهم«.. والنسيان إنام يكون لألمور غري املهمة يف نظر اإلنسان، فحب 
الدنيا الذي سيطر عىل غالبية نفوس الناس أصبح منسيا يف نفوس وأرواح »املشتاقني إىل 

لقاء اهلل«.

ويقول يف مورد آخر: "عن اإلمام عيّلg: »َمن رائح إلى الله كظمآن يرد الماء«))(، 
يد لقاء اهللa من هذا الذي يفّتش عن لقاء مع حبيب مع اهلل؟ وهل ذهابه  من الذي ير
ذهاب عادّيٍ أو بصورة خاّصة؟ ومن هذا الذي يشهتي رمحة اهلل؟ ويود أن يقرب من عناية 
ب 

ّ
اهلل، ولطف اهلل، وأن يكون يف محاه وأمنه ووقايته وحببوة كرامته، أتعشق؟ أحتب؟ فيا طال

اجلّنة فهي حتت أطراف العوايل، »اليوم تبلى األخبار« وهي النفس التي هامت في حب 
 ،g ّوأمثال علي gهادة على كل أقطارها، نفس علّي هادة، واستولى حب الشَّ الشَّ
ون  ويقسم وال يقسم إاّل صادقًا، »والله ألنا إلى لقائهم أشوق منهم إلى ديارهم«)2( اآلخر
، أّما عيّلg فهو أشوق إىل  وقد توّعدهم املوت ورأوا شبح املنّية يشتد شوقهم إىل الديار

لقاهئم ليشتّد يف سبيل اهلل من شوقهم إىل ديارهم")3(.

والصفة الثانية وهي قريبة من األوىل، وهي »قطع األمل بام سوى اهلل«، لقاء اهلل قد 
استوىل عىل كياهنم وأرواحهم الّطاهرة بحيث ل يثقون يف يشء آخر مهام عظم. 

م يف سبيِل اهللِ تعاىل حتاًم هو مستعٌد أيضًا لبذل ما  النَّفس والدَّ ج. من يستعدُّ لبذل 
دق يف الستعداد للبذل، يشري هنا  هو دون ذلك، وهي عالمة اإلخالص، وعالمة الصِّ
هادة  القائد إىل ساحات اجلهاد األخرى غري احلرب العسكرّية بالنِّسبة ملن حيمل روح الشَّ
يّبِ   عدَة احلرِب بنفِسه، ير

ُ
ة، املسلم يعّد اهلَل عىل اجلّنَ "أنت بايعت   :Bبني جنبيه، يقول

))( وسائل الشيعة )آل البيت(، احلر العاميل، ج5) ص)6، نص احلديث » .... وإنَّ الفار غير مزيد في عمره، 
وال محجوب بينه وبين يومه، من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء الجنَّة تحت أطراف العوالي، اليوم تبلى األخبار...«.

)2( املصدر السابق.
هداء - 2) شهر رمضان432)ه - املوافق 3)/8/))20 -مأتم سار - البحرين. )3( لقاء مع عوائل الشُّ
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املشركني،  لقتال  وخيرج  العدة،   
َّ

كل ي  ويشتر يف،  الّسَ ي  ويشتر سهَمه،  ي  ويشتر فرَسه، 
، تسمع 

ً
يف اخلّطِ األمام دامئا ، و

ً
 دامئا

ً
 أن تكون متأهبا

َ
عند نداء رسول اهللe. أنت ال بّد

اقتصادّي إسالمّي، خلدمة اجتماعّية  نداء بنشاط  أَّول  ثقايّف إسالمّي،  نداٍء لنشاط  أَّول 
، أنت بايعت اهلل، بايعت رسول اهللe، عىل أن يكون 

ً
م َفِرحا

َ
عىل اخلّطِ اإلسالمّي، فتتقّد

.)(("
ً
مي االجتماعي أيضا كر الّتَ ! وليس  ينار الّدِ ة وليس  من اجلّنَ

َ
الّث

للبذل  م وهو الستعداد والتهيؤ  املتقدِّ الكالم  إليه ضمن هذا  أثر رابع أشار  وهناك 
والعمل. والتضحية 

جماء ىلع األمنة 3. أقر ججاد الشُّ

ة بل لكلِّ النَّاس، وربام ل يمكن حرص  هداء واسٌع وشامٌل لكلِّ األمَّ إنَّ أثر جهاد الشُّ
، ألنَّه يشمل كلَّ جوانب احلياة، ولكن نذكر منها: اآلثار يف عدد معنيَّ

املون: أ - فتح طريق اهلدى الذي أغلقه الظَّ

املون، 
َ

الّظ علهيم  يقطعه  اهلِل  إىل  اِس  الّنَ يق  طر أّنَ  "رأوا  هداء:  الشُّ بشأن  القائد  يقول 
 

ّ
إال اِس  للّنَ يق الذي ال هدى وال حياة  ر الّطَ أنفسهم أن يفتحوا بشهادهتم هذا  فأخذوا عىل 
 ،

ً
 أفواجا

ً
اُس يف طاعِة اهلل أفواجا به، ومن غيرِه هم هالكون، أخذوا عىل أنفسهم ليدخل الّنَ

وكرامتِه")2(. رمحتِه  إىل  يقهم  طر وجيدوا 

حيحة يف مواجهة الظَّاملني، فإنَّ  يخ القائد إىل الوجهة الصَّ وهنا توجيه البوصلة من الشَّ
الطَّريق ل يكون إل من خالل  الظَّاملني بظلمهم يقطعون )الطَّريق إىل اهلل(، وفتح هذا 

هادة. اجلهاد وثقافة الشَّ

))( خطبة اجلمعة )34( 7 رمضان 422)هـ - 23-))-)200 م.
العلمّية  واحلوزات  العلامء  أقامه  الذي  الثورة(،  مشاعل  هداء...  )الشُّ البحرين  لشهداء  املركزي  التأبني   )2(

املوافق 28 فباير 2)20م. الثاين 433) هـ  ربيع  الثالثاء 5  مساء 
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ولول أنَّ هناك مجاعة أرخصت نفسها يف هذا السبيل، لكن الضالل والفساد والظلم 
أكثر انتشارا يف األرض وأوسع تأثريًا.

هيد ليس له زمان أو مكان حمدود يف التأثري: ب ـ نور الشَّ

هيد بأنَّه "نور"، ثمَّ يصف هذا النُّور ومدى تأثريه، فيقول:  يف كلمة لهB يعّب عن الشَّ
هيد يف زاوية صغيرة من األرض ال يبىق حبيس هذه الزاوية، 

َ
ق اآلفاق، الّش هيد نوٌر خيتر

َ
"الّش

كله". كله، للعامل  هيد للمكان 
َ

كله، الّش هيد للزمن 
َ

الّش

"ينبع صدق هذا الكالم من  ثمَّ يأخذ يف بيان هذه اجلملة نافيًا املبالغة فيها، فيقول: 
كل األرض، حياة  هيد إّنا سقط دمه عىل األرض من أجل دين اهلل، ودين اهلل حاجة 

َ
أّنَ الّش

حّق،  دين  بال  يشء  ال  ذلك  كل  نسان،  اإل إنسانية  املعنوّية،  األرض  وحياة  املادّية،  األرض 
اس،  ين الذي به حياة الّنَ ين، الّدِ  من أجل هذا الّدِ

ً
يعا هيد إّنا سقط عىل األرض صر

َ
والّش

نسان"))(. نسان، الذي به مسّو اإل الذي به حياة األرض، الذي به إنسانية اإل

عىل  يقترص  ل  األثر  هذا  أنَّ  إّل  ين،  الدِّ كلمة  إعالء  هو  للجهاد  األساس  كان  وإْن 
يخ يف  د عليه سامحة الشَّ ين فيه خرٌي لكلِّ اإلنسانية، وهذا ما يؤكِّ املتدّينني؛ ألنَّ إعالء الدِّ

قة.  املتفرِّ كلامته 

مجيع  علهيم  ينفتح  أن  فيجب  احلدود  يعرفون  ال  م  وألّنَ احلدود،  يعرفون  ال  هداء 
ُ

"الّش
هداء، من أجل 

ُ
ق الّش

ُ
ين شهداء، وسيستمّرُ تدّف ة منبع شهداء، وخز أهل احلدود. وهذه األّمَ

نسان")2(.  اإل إنسانية  حفِظ  اهلل،  ديِن  حفظ  األرض،  حفظ 

ة على اإلقدام والتَّضحية: ج ـ تعليمهم األمَّ

))( احلفل التأبينّي )بوابة الوصال(- 2) يونيو 9)20، الذي أقيم يف مدينة قم املقّدسة إحياًء لذكرى 28) 
شهيدًا من شهداء الثورة اإلسالمّية وشهداء الدفاع عن احلرم املقّدس.

)2( احلفل التأبينّي )بوابة الوصال( - 2) يونيو 9)20، الذي أقيم يف مدينة قم املقّدسة إحياًء لذكرى 28) 
شهيدًا من شهداء الثورة اإلسالمّية وشهداء الدفاع عن احلرم املقّدس.
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حني تعليقه عىل حديث أمري املؤمنيg يف قوله: »أين أخواني الذين ركبوا الطَّريق 
خسرهتم  فقد  لفراقهم،  هلم  ف  "يتأّسَ  :Bالقائد يخ  الشَّ يقول  الحّق؟«))(  على  ومضوا 
 أن 

َ
احلياة، مفن استشهد يف سبيل اهلل فليس أربح منه للحياة، ولكّن احلياة خسرته، فال بّد

قدام يف سبيل اهلل، واجلرأة يف سبيل  نا اإل م ناذج تعلّمُ نأسف لشهدائنا من هذا املنطلق؛ ألّنَ
اعتزازنا  هو  كما  بيشٍء  اعتزاز  لنا  يكون  ال  وأن  اهلل،  سبيل  يف  فس  الّنَ نسترخص  وأن  اهلل، 

وتعاىل")2(. تبارك  وباهلل  ين 
َ

بالّد

يخ القائد)أطال  نكتفي هبذا القدر من الكالم، مع وجود كلامٍت كثريٍة جدًا لسامحة الشَّ
اهلل يف عمره، ومتعنا بطول بقائه(، واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وآله الطبيبني الطاهرين.

))( هنج البالغة، خطب اإلمام عيلg، ج2ص09).
)2( لقاء الوفاق الرمضاين - 9 شهر رمضان 434)ه - املوافق 7)/3/7)20م - مأتم سار - البحرين.
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هادة  شرف الُحْسَنَيْين... العلُم والشَّ
)نظرة حول كتاب »شهداء الفضيلة« للعاّلمة األمينّي)

م علّي الخاتم يخ محمن                                     الشن

الملّخص

للعاّلمة  الفضيلة«  »شهداء  كتاب  إىل  مقالته  يف  الكاتب  ض  تعرَّ
للعلامء  فيه  ض  يتعرَّ الذي   ،O النَّجفيِّ األمينيِّ  احلسني  عبد  يخ  الشَّ
م الكاتُب مقالته إىل مخسة أقسام  هادة، وقد قسَّ الذين نالوا رشف الشَّ
بلحاظ األسباب التي كانت سببًا للشهادة، وذكر حدود أربعني عاملًا 
ذكرهم  مائة وثالثني  بني  من  باختصار  بعض جوانب حياهتم  مبّينًا 

األمينّي
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المّقدمة
ي العلم بجدِّ  ل خيفى ما للعلم من انعكاسات عىل الفرد واملجتمع، ل سيَّام إذا كان تلقِّ
ليمة يكون اإلنساُن  حيح من املنابع السَّ واجتهاد وتأنٍّ وإخالص. وبعد تلّقي العلم الصَّ
عاملًا متقنًا، فام عليه سوى أن يطبِّق ما تعلَّمه من علوٍم يف سبيل هداية النَّاس بقدر وسعه، 
وعن  القويم  ين  الدِّ عن  فاع  الدِّ شعار  رافعًا  بدينهم،  وربطهم  إيامهنم  تقوّية  يف  مسامهًا 

كني. معتقدات املؤمنني، مبيِّنًا التباسات امللتبسني ورافعًا لشبهات املشكِّ

ًا؛  س يف روايات عديدة جدَّ املقدَّ ارع  الشَّ امتدحهم  العلامء هم من  نف من  الصِّ هذا 
املنقذون  بأهنَّم  وأخرى  إبليس))(،  ييل  الَّذي  الثَّغر  يف  باملرابطني  يوصفون  بعضها  ففي 
ملقامهم  بيان  رابعة  ويف  د)3(،  حممَّ آل  أليتام  الكافلون  بأهنَّم  وثالثة  اهلل)2(،  عباد  لضعفاء 
الّرفيق  يف  يسكنون  الَّذين  النَبيِّني  مع  أهنَّم  أي:  األعىل)4(،  فيق  الرَّ يف  وأهّنم  اآلخرة  يف 

))( عن اإلمام الصادقg: »علماء شيعتنا مرابطون في الّثغر الَّذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج 
ن  على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسّلط عليهم إبليس وشيعته النَّواصب، أال فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممَّ
ة، ألّنه يدفع عن أديان محبِّينا، وذلك يدفع عن أبدانهم«. انظر: الحتجاج،  جاهد الّروم والتُّرك والخزر ألف ألف مرَّ

يخ الطَّبيّس، ج2، ص55). الشَّ
اعين  الدَّ العلماء  من   gقائمكم غيبة  بعد  يبقى  من  »لوال  قال:  أّنه   gاهلادي د  حممَّ بن  عيل  اإلمام  عن   )2(
ابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ  الِّين عليه، والذَّ إليه، والدَّ
يعة كما يمسك  الشِّ قلوب ضعفاء  أزّمة  الَّذين يمسكون  الله، ولكنَّهم  دين  ارتدَّ عن عن  إالَّ  أحٌد  بقي  لما  النَّواصب، 
يخ الطَّبيس، ج2، ص260. فينة سكانها، أّولئك هم األفضلون عند اللهa«. انظر: الحتجاج، الشَّ صاحب السَّ
تك ذات نفسك وكفيَت النَّاس مؤنتك.  جل كنَت همَّ ضاg: »يقال للعابد يوم القيامة، نعم الرَّ )3( عن اإلمام الرِّ
فادخل الجنَّة. إالَّ أّن الفقيه من أفاض على النَّاس خيره، وأنقذهم من أعدائهم، ووّفر عليهم نعم جنان الله وحّصل لهم 

ع دe الهادي لضعفاء محبِّيهم ومواليهم قف تشفَّ ها الكافل أليتام آل محمَّ رضوان الله تعالى، ويقال للفقيه: يا أيَّ
لكلِّ من أخذ عنك، أو تعلَّم منك. فيقف، فُيدخل الجنَّة معه فئامًا وفئامًا وفئامًا« انظر: عوايل اللئالئ، ابن أيب مجهور 

اإلحسائي، ج)، ص9).
)4(  عن رسول اهللe أّنه قال: »أشّد من يتم اليتيم الَّذي انقطع من أّمه وأبيه ُيتم يتيم انقطع عن إمامه وال يقدر 
على الوصول إليه وال يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه، أال فمن كان من شيعتنا عالمًا بعلومنا، وهذا 
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م علّي الخاتم يخ محمن                                     الشن

الُعبَّاد))( بدرجات رفيعة ورتب عالية، بل يف بعض  لون عىل  األعىل، ويف خامسة يفضَّ
ك واخلزر  وم والتُّ وايات فيها تفضيل هلم عىل املجاهدين يف سبيل اهلل ممَّن جاهد الرُّ الرِّ
ة)2(... هذا كلُّه ملن نال فضيلة العلم وكان عاماًل بام يعلم، فام بالك بمن نال  ألف ألف مرَّ
هادة ل  هادة، بأن كان عاملًا ويف ذات الوقت قد نال رشف الشَّ كال احلسنني العلم والشَّ
سيَّام أولئك العلامء الَّذين كانوا يسريون يف طريقها لنيل رشفها، ليكونوا بذلك قد عملوا 

نيا شهداء مدافعني عن دين اهلل وأهله. بوظائفهم عىل أتمِّ وجٍه حتَّى خرجوا من الدُّ

احلسنيني،  رشف  نالوا  الَّذين  األعالم  علامئنا  من  نامذج  نستعرض  املقالة  هذه  يف 
يخ عبد احلسني األمينيِّ  مستفيدين من الكتاب القيِّم املوسوم باسم )شهداء الفضيلة( للشَّ
S امُلتوفَّ سنة 390)هـ يف يوم اجلمعة يف الثَّامن والعشين من ربيع األّول، وهو  النَّجفيِّ
ابع  ن تراجم شهدائنا األعالم -ممَّن ظفر بتامجتهم وعرفهم)3(- من القرن الرَّ كتاب يتضمَّ
العلامء،  مائة وثالثون شهيدًا من  الكتاب  ابع عش وتعدادهم يف  الرَّ القرن  إىل  اهلجريِّ 
فاء الَّذين نالوا رشف  ادة الشُّ ويف ضمن ترمجة بعضهم كان يتجم لبعض األعيان والسَّ

هادة من غري العلامء. الشَّ

سة؛ ]ألّنه[ 
َ

ىل من اهلجرة املقّد الث األو
َ
ون الّث هداء "يف القر ا عن سبب تركه العلامء الشَّ أمَّ

الرفيق  يتيم في حجره، أال فمن هداه وأرشده وعّلمه شريعتنا كان معنا في  المنقطع عن مشاهدتنا  الجاهل بشريعتنا 
اإلحسائي، ج)، ص6).  أيب مجهور  ابن  اللئالئ،  انظر: عوايل  األعلى«. 

))( عن اإلمام الكاظمg: »فقيه واحد ينقذ يتيمًا واحدًا من أيتامنا، المنقطعين عنّا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو 
محتاج إليه، أشّد على إبليس من ألف عابد؛ ألّن العابد هّمه ذات نفسه فقط، وهذا هّمه مع ذات نفسه ذات عباد الله 
وأماءه، ينقذهم من يد إبليس ومردته فلذلك هو أفضل من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة« انظر: عوايل اللئالئ، 

ابن أيب مجهور اإلحسائي، ج)، ص6).
)2( انظر حاشية رقم ))(.

هداء ممَّن مل يظفر هبم املصنّف؛ لقصور األدوات آنذاك ولكثرة العلامء يف  )3( ل شكَّ يف أنَّ هناك من العلامء الشُّ
يخ أيوب البورّي البحرايّن املستشهد يف 0)0)هـ يف مرص عىل يد عدد من الطَّائفيِّني. انظر:  البالد، منهم الشَّ

أعالم الثَّقافة اإلسالميَّة يف البحرين، د. سامل النّويدي، ص74).
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قد دِّونت أخبارهم يف املعاجم الكثيرة".

خصيَّات؛  وسنسري يف هذه املقالة عىل غري ترتيب املصنِّف يف الكتاب يف عرض الشَّ
ألنَّا سننتخب من العلامء األعالم الذين ذكرهم املصنِّف بتصنيف سبب شهادهتم ونوع 
اجلهاد الَّذي كانوا يامرسونه، وعدد من انتخبناهم هو نيف وأربعون عاملًا مع استعراض 

عناهم عىل عناوين مخسة: خالصة حلياهتم املباركة، ووزَّ

هادة بالقتال يف اجلبهات.  وسنبتدئ بالشَّ

هادة بسبب كلمة احلّق. ثمَّ الشَّ

هادة بسبب مناكفة الباطل.  ثمَّ الشَّ

. هادة بسبب املعتقد احلقِّ والعداء املذهبيِّ ثمَّ الشَّ

هادة بسبب العلم والعمل به وبسط اليد. ثمَّ الشَّ

األوَّل: شهداء القتال في الجبهات
ر هبذا القسم؛ لاللتفات إىل حضور العلامء يف سوح القتال، وأنَّ حضورهم مل   نصدِّ
رهم  يكن يثنيهم عن العلم والستمرار فيه وطلبه، كام أنَّ مقاماهتم العالية يف العلم وتصدُّ
الح  فيعة مل تثنهم عن أن خيالطوا أهل اجلبهات، فيحملوا السِّ ينية واملكانة الرَّ عامة الدِّ الزَّ
إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك، ومن العلامء من سلم من القتل يف جبهات القتال، كأمثال 
ين العراقّي حيث كان يكتب تفسريًا للقرآن وهو يف جبهة القتال كام نقل عنه.  آقا نور الدِّ

ومنهم من استشهد فنال رشف احلسنني نذكر منهم:

عيم اهولل علّي الزننيانّي مة السن العين

وس عىل  الرُّ إيران وتواطئهم مع  العثامنيِّني عىل  استشهد سنة 36))هـ عند هتاجم 
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م علّي الخاتم يخ محمن                                     الشن

يعة، وأنَّ بالدهم بالد حرب،  تقسيم بالدها، وكان قد حَكم علامُء القسطنطينيَّة بكفر الشِّ
فيجب قتل رجاهلم وسبي نسائهم وذرارهيم... استشهد مدافعًا عن زنجان، وكان قائدًا 

ألهل زنجان فدارت رحى احلرب حتَّى استشهد فيها.

يخ خليل األنصارّل الخزرجّي العاملّي  يخ زين بن الشن ة الشن العلم الحين

من شيعة عاملة، رحل إىل النَّجف طلبًا للعلم، وبقي فيها مخسة عش سنة درس فيها 
عه  يِّد بحر العلوم، حتَّى طلبه أهل عامل إلرشادهم، وشجَّ عىل يد املريزا عيل كني والسَّ
يِّد بحر العلوم عىل ذلك، فرجع واستقبله أهل عامل استقبالً فخاًم مل تشهد  أستاُذه السَّ
ار  البالد مثله... فكان جيلس يف املسجد يوميًَّا للقضاء والفتيا وغري ذلك.. حتَّى قتله اجلزَّ
عىل  جملداهتا  تنيف  تي  الَّ مكتبته  عىل  واستوىل  جثَّته  وأحرق  ))2)هـ،  سنة  شاه  أمحد 

ريعة. 3000 جملَّد وأحرقها... بقي منها كتاب الذَّ

العالم اهياهم الحا  اهولل رضا االسترابادّل

استشهد  حتَّى  تكامنستان  يف  جياهد  كان  الفتوى..  وأهل  ين  الدِّ رؤساء  أعاظم  من 
. ببغيهم

يِّم عبم البا ي العالم اليليل السن

م املناصب العليا..  عاملٌ جليٌل زاهٌد ورع، كان حمفله جممع الفضالء واألمراء.. تزعَّ
وم 920هـ يف أذربيجان. استشهد يف واقعة حماربة ملك الرُّ

ين  يِّم شريف علّي بن األمير تا  المِّ مر الكبير األمير السن الصن

عاية إليها.. ُقتل  استابادّي األصل شريازّي املنشأ.. ُعرف بنش مبادئ اإلماميَّة والدِّ
لطان شاه  السُّ فوّي سنة 920هـ، يف معركة بني  الصَّ لطان شاه إسامعيل  السُّ يف معسكر 

وم. لطان سليم ملك الرُّ فوّي وبني السُّ إسامعيل الصَّ
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مم الجممانّي الفقيه اهتكلِّم اهولل عبم الصن

ياض، وهو متضلِّع يف الفقه  ج البهبهايّن وصاحب الرِّ نزيل كربالء، وهو تلميذ املروِّ
فة، فأخرجوه  ابيِّني عىل كربالء املشَّ واألصول واللغة، استشهد يف كربالء هبجمة الوهَّ

باحلَيل من داره يوم الغدير وقتلوه سنة 6)2)هـ.

م حسين األعسم)1) يخ محمن مة الشن العين

ى اليوم بالّدغارة يف يوم عاشوراء، وهو يقرأ مقتل  عاملٌ فاضل... ُقتل يف حسكة تسمَّ
اإلمام سنة288)هـ عىل يد أحد اجلنود األتراك ونقلت جنازته إىل النَّجف ودفن هبا.

الّثاني: االستشهاد بسبب كلمة الحقِّ
وايات دافعة نحو قول احلقِّ من كلِّ أحد، والعلامء  ًا، والرِّ لقول احلقِّ فضٌل كبري جدَّ
اسة  رين للمواقع احلسَّ رين لقيادة املجتمع واملتصدِّ أبرز من خياطب بذلك، لكوهنم املتصدِّ
من القضاء والفتيا وإصالح ما بني النَّاس.. وهذا كلُّه يتطلَّب منهم ألَّ يداهنوا أحدًا يف 
ضا والغضب،  ين وإرشاد النَّاس إليه، وهذا يستلزم أن يقولوا احلقَّ يف الرَّ سبيل تطبيق الدِّ
ر عىل  خاء، وأمام الوضيع العزيز وغريهم حتَّى لو كان قد جيلب بعض الرضَّ ة والرَّ دَّ والشِّ

ر بقدره.   لطان الظَّامل،  وكلُّ ظرف يقدَّ القائل، كام لو كان أمام السُّ

يِّم إسماعيل يِّم عبم اهلل بن السن مة الزنعيم السن العين

ريازّي والكوهكمرّي، ُقتل  د الشِّ ُولد يف النَّجف 262)هـ ودرس فيها عىل يد املجدِّ
ينيَّة. ستور بالنَّواميس الدِّ يف سنة 328)هـ؛ ملحاولته تطبيق قوانني الدُّ

سليمان  يخ  الشن بن  حسين  يخ  الشن بن  تراب  أبو  يخ  الشن البارع  العالم 

اهاحوزّل البحرانّي 

ة. ))( نسبة إىل عسامن وهم فخذ من حرب إحدى القبائل احلجازيَّ
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ين  ة 5) عامًا، ثمَّ هبط يف بوشهر فعىل كعُبه فيها، وأقام الدِّ أخذ العلم يف النَّجف ملدَّ
واألمر باملعروف والنَّهي عن املنكر.. ُقتل عىل يد خصم كان قد حتاكم عنده فقتله وقتل 

رضيعه وخصمه.

ين علّي بن  ين بن اإلمام نور المِّ يخ اإلمام شرف اإلسيم زين المِّ ومثله الشن

جيم الثناني( أحمم اهعروف بـ)الشن

ُولد بشوال ))9هـ، هاجر إىل ميس سنة 925هـ، ثمَّ إىل كرك سنة944هـ، ثمَّ جبع 
سنة934هـ،  ثمَّ دمشق 937،  ثمَّ رجع إىل جبع بعد عام واحد، ثمَّ مرص 942هـ ، ثمَّ 
رجع إىل جبع 944هـ ،ثمَّ بيت املقدس 948هـ. وكّل تنقالته هذ كانت يف سبيل طلب 

ل من صنَّف يف دراسة احلديث من اإلماميَّة. العلم يف شتَّى املجالت والعلوم، هو أوَّ

عليه،  املحكوم  يرَض  مل  اثنني  بني  حكمه  بسبب  ُقتل  أنَّه  استشهاده  سبب  يف  وورد 
ولة شاكيًا مفتيًا، ليصدر األخري األمر بالقبض عليه سنة 965هـ  فذهب ألحد قضاة الدَّ
، وكان القبض عليه باملسجد احلرام بعد فراغه من صالة العرص، وأخرجوه إىل بعض دور 
ة وبقي حمبوسًا هناك شهرًا وعشة أّيام، ثمَّ ساروا به إىل طريق البحر إىل قسطنطينيَّة،  مكَّ
يف يف البحر  ام، ثمَّ ألقوا جسده الشَّ وقتلوه هبا يف تلك السنة، وبقي مطروحًا ثالثة أيَّ

س اهلل روحه. قدَّ

م تقي بن ل ا با ر الجممانّي يخ محمن مة الشن العين

وختَّرج  أصفهان  نحو  ه  اجتَّ ثمَّ  فيها،  ودرس  مهدان  يف  263)هـ  ُولد  متضّلع..  عامل 
يخ  هبا جمتهدًا جمازًا بالجتهاد من املوىل حسينعيّل الّتوسكايّن، ثمَّ زار النَّجف يف عهد الشَّ
ٍد عىل جملسه أعجب به وعزم عىل البقاء والستفادة عنده، فمكث  األنصارّي، فبعد تردُّ
ر بحث األنصاري للطُّالب.. ثمَّ قفل راجعًا إىل مهدان، حاماًل إجازة  سنينًا حتَّى صار يقرِّ
الجتهاد من شيخه األنصارّي، حتَّى طلبه شيعة كردستان لتعليمهم، وبعد إحلاح منهم 
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فأقام عندهم 29 عامًا علاًم للمذهب  إليهم،  هاب  الذَّ العلم عزم عىل  ومن بعض أهل 
يعة... حتَّى حسده غرُي واحٍد من األضداد، وكانت نار  ًا عن محى الشَّ ين ذابَّ حاميًا للدِّ
يخ سنة 4)3)هـ  احلقد حتتدم يف صدورهم، حتَّى دارت رحى الفتن راح ضحيتها الشَّ

بعمر 63 سنة وهنبت داره ومؤلفاته.

د بن  ين أبو إسامعيل بن عيّل بن حممَّ وكذا عَلُم الِعلِم وعيَلُم األدب احلسني مؤّيد الدِّ
ؤيّل. وهو ممَّن ارتوى الكلُّ من نمري أدبه  مد اإلصبهايّن من أولد أيب األسود الدُّ عبد الصَّ
ائغ واعتف اجلميع بعلمه الغزير، فهو فاضٌل عاملٌ صحيح املذهب ُقتِل ظلاًم، بعد أن  السَّ

ُويش عليه عند الوزير بأنَّه ملحد فقتل!

أيدي  على  قتلى  فراحوا  الباطل  مناكفة  بسبب  االستشهاد  الّثالث: 
الباطلة والتَّّيارات  المالحدة 

ور العظيم وهو الوقوف يف وجه النحراف، وكلِّ ما يمكن أن يفتَّ يف عقيدة  هذا الدَّ
بهات والنحراف من التَّيارات، وإجياد  املجتمع، ويبعدهم عن املعتقد النَّاصع بنش الشُّ
لوك القويم.. فإذا ظهرت البدع فعىل العامل أن يظهر  ما حيلِّل أخالقهم وحيرفهم عن السُّ
علَمه وإلَّ فعليه لعنة اهلل، وسلب نور اإليامن من قلبه... والوقوف أمام التَّيارات الباطلة 
غ نفسه يف  تي يقوم هبا العلامء، ومنهم من ُيفرِّ واملنحرفة، ُيعتب واحدًا من أهمِّ األعامل الَّ
لوكيَّة،  والسُّ ة  الفكريَّ النحرافات  دخول  ومواطن  الشبهات  منافذ  عىل  يقف  أن  سبيل 
وهنا نشري إىل بعض النَّامذج العلامئيَّة الَّذين مل تأخذهم يف اهلل لومة لئم، فجزاهم اهلل عن 

اإلسالم وأهله خري اجلزاء.

مّمن  تلجم أصحاب التّيارات الباطلة

اب احلليّب  مة النَّحو واألدب أبو احلسني ثابت بن أسلم بن عبد الوهَّ عالَّ

يعة، كتب كتابًا حول اإلسامعيليَّة  هو أحد نوابغ النَّحو واألدب، من علامء حلب الشِّ
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فصلب  مرص  إىل  فُحمل  عوة،  الدَّ يفسد  بأنَّه  فقالوا  دعوهتم،  وابتذاء  عوراهتم  يكشف 
سنة460هـ.

د تقي الربغانّي القزوييّن مة الورع املوىل حممَّ العالَّ

ه  ّي، فدرس عىل علامء قزوين، ثمَّ اجتَّ مثاٌل للفقه والتُّقى، ولد يف برغان إحدى قرى الرَّ
ّي، ثمَّ هاجر ألصفهان،  ق املريزا القمِّ مة املحقِّ فة، وحرض فيها بحث العالَّ نحو قم املشَّ

ياض. ثمَّ كربالء وحرض بحث صاحب الرِّ

بب  الة البابليَّة يف قزوين، والسَّ قىض ساجدًا شهيدًا يف حمراب املسجد عىل يد الفئة الضَّ
ّد عىل ضالهلم عىل رؤوس األشهاد فلامَّ كان هذا  هو منابذته هلم واحلكم بتكفريهم، والرَّ
مح عىل رقبته،  يبهضهم عزموا عىل قتله.. فبينام كان يقرأ املناجاة اخلمسة عش طعنوه بالرُّ
جود وهو يقول: ملَ تقتلوين؟!. فأتته طعنة ثالثة  وثنَّوه بطعنة أخرى، فرفع رأسه من السُّ
ن، فبادر اخلروج عن املسجد حذرًا من تلويثه  يف، فأثخنوه بجراحاٍت ثامَّ عىل فمه الشَّ
م، فسقط مغشيًَّا عليه عند الباب، فحمل إىل داره ليقيض بعد يومني، فام كان يقدر  بالدَّ
عىل الكالم للجرح يف فِمه، ولكنَّه كان يكثر من ذكر عطش احلسني ويبكي، حتَّى تويّف 

264)هـ ودفن بجوار البقعة املعروفة بـ شاهزاده حسني.

يِّد غالم رضا اخلراسانّي البريجندّي مة السَّ العالَّ

إىل  العلم  من  غايته  بلغ  أن  بعد  فرجع  أصفهان  ثمَّ  بخراسان،  شبابه  يف  العلم  أخذ 
فيها  فاشتغل  باهرًا،  استقبالً  أهلها  استقبله  حيث  بريجند  إىل  غادر  ثمَّ  رأسه،  مسقط 
يِّد  َل السَّ بالتَّدريس والقضاء واإلمامة، حتَّى هنض بإقامة احلدود، إىل أن ظهرت فتنٌة حتمِّ

البابيَّة. بعض  يد  مسمومًا سنة270)هـ عىل  ُقتل  حتَّى  غوائلها..  إيضاح 

ســتورّي  ــيخ فضــل اهلل بن املــوىل عبَّــاس النُّورّي شــهيد النقالب الدُّ ــة احلاج الشَّ العلــم احلجَّ

بطهران 
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ين، وأكب زعيم روحّي بطهران، ولد سنة 258)هـ،  شيخ اإلسالم وعَلُم الِعْلِم والدِّ
ل إىل سامّراء سنة292)هـ،  من، ومن ثمَّ حتوَّ فهاجر إىل النَّجف وبقي فيها ردحًا من الزَّ
وقائدًا  إمامًا  ليكون  إىل طهران  ريازّي رجع  الشِّ د  املجدِّ وبعد سنني من حضوره درس 
الظُّلم  بيد  زمنًا طوياًل، فمىض شهيدًا  واملنكَر  اإلحلاَد  دينيًَّا.. حتَّى جاَبَه  روحيًَّا وزعياًم 
ين، ضحيَّة النَّهي عن املنكر.. سنة327)هـ  عوة إىل اهلل وضحيَّة الدِّ والعدوان ضحيَّة الدَّ

حيفة املهدويَّة(. حيث ُحكم بشنقه ودفن يف قم. له )الصَّ

ن   تلتجم اهيحمة: ممن

ــيخ عبد الكريم بن احلســن أبــو زرعة بن علّي بن إبراهيــم بن علّي بن  ة الشَّ مــة احلجَّ العالَّ

أمحد الكرجّي القزوييّن

ة الفقه واحلديث واألدب، له القدح األعىل يف املزايا  من علامء قزوين وكان من أئمَّ
وحيَّة، وهو ممَّن عاش سعيدًا ومات شهيدًا، قتلته املالحدة سنة498. الرُّ

يخ احملدِّث اجلليل احلسن بن عبد الكريم بن احلسن املعروف بأبي زرعة الشَّ

هداء الكرام. قتله املالحدة بأهبر سنة529هـ  هو ووالده من العلامء األعالم ومن الشُّ
بعد )3سنة من شهادة والده.

ربي د الّرويانّي الطَّ مة أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممَّ اإلمام العالَّ

العلم  ة  أئمَّ أحد  وهو   ، 502هـ  )50أو  يف  واستشهد   ، 6)4هـ  5)4أو  يف  ُولد 
واحلديث... كان شديد التَّقيَّة، حتَّى َحِسب أهل العاّمة أّنه منهم وكونه شافعيَّ املذهب. 

هو من علامء حلب، ومّلا ذهب إىل قزوين أخذ يطعن يف الّطائفة الباطنّية، فقتلوه غيلة 
ل من أفتى بإحلادهم وأمر النَّاس بالبتعاد والتَّجنُّب عنهم، وكان  بآمل طبستان؛ ألنَّه أوَّ
م، فقتل بسبب  مقتله يوم اجلمعة يف اجلامع عند ارتفاع النَّهار يف احلادي عش من املحرَّ

ب واجلهل. التَّعصُّ
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دّي العامل الفاضل آقا حسني املسهَّ

الّذهب؛  إناء  األكل يف  لتكه  احلاكم  قتله  أراد   ، شهيدًا سنة 0)))هـ  مقتولً  تويفَّ 
يأكله. ثمَّ  اخلبز  منه عىل  الطَّعام  غ  يفرِّ حيث كان 

يخ عبد الغيّن البادكويّي مة الشَّ العالَّ

إىل  قفل  ثمَّ  النَّجف،  يف  اهلل  حبيب  شتّي  الرَّ واملريزا  األيروايّن  الفاضل  عند  درس 
ائد هي قوى الكفر،  ين فيها، رغم كون الغالب والسَّ بادكوبه موطنه، فنش العلم والدِّ

350)هـ. سنة  أشهر  ألربعة  سجنه  بعد  بادكوبه  يف  فُقتل 

الرَّابع: االستشهاد بسبب المعتقد الحقِّ والعداء المذهبّي
ب إىل الباطل أمٌر مذموم، ومن  ب إىل احلقِّ أمٌر حممود والتَّعصُّ ل شكَّ يف أنَّ التَّعصُّ
ب  ليمة، بينام إذا كان التَّعصُّ ين النَّاشىء من العلم واملعرفة السَّ ب إىل الدِّ املمدوح التَّعصُّ
ألبسط  خمالفًا  ب  املتعصِّ ويكون  احلقيقة،  عن  يعمي  فإنَّه  واحلقد  اجلهل  عن  ناشئًا 
بون بالستعانة بشياطينهم إىل الطُّرق  ينيَّة؛ ولذا قد هيتدي املتعصِّ البدهييَّات العقليَّة والدِّ
املقبولة رشعًا وقانونًا؛ ليتحايلوا هبا يف سبيل إظهار نتائج عصبيَّتهم العمياء املقيتة، وقد 
ع والعقل،  بهم وعنادهم؛ ليفضح زيف دعاوهيم بالتزامهم بالشَّ ل هيتدون فيظهر تعصُّ

ب املقيت: التَّعصُّ تي راحت ضحيَّة  الَّ العلامئيَّة  النَّامذج  وهنا نذكر بعض 

يخ عبم اهلل بن رمضان اإلحسائّي يخ علي بن الشن العالم البارع الشن

ُقتل شهيدًا يف األحساء عىل يد الوهابيني.

يخ صالح العسيلّي العالم التنقين الشن

ار أمحد شاه سنة208)هـ ؛ ملا شهد  من علامء جبل عامل تلميذ بحر العلوم.. قتَله اجلزَّ
يخني. عليه مخسون قسامة بأنَّه يسبُّ الشَّ
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م الّصيمرّل الّنعيمّي البيدّل مولمًا ومنشًأ  يخ محمن الفقيه الّصالح الشن

ومسكنًا 

أيدي  عىل  بجراحات  متأثِّرًا  ؛  30))هـ  سنة  القطيف  يف  تويفِّ  صالح  عابد  فقيه 
صاحلًا  عاملًا  وكان  القطيف.  يف  املعيشة  لضيق  إليها؛  قدم  عندما  البحرين؛  يف  اخلوارج 

الفاسقني.  عىل  اإلنكار  شديد  إخوانه  حوائج  يف  ساعيًا 

مة األمير زين العابمين الكاشّي  العين

ف، وهو إقامة شعار اإلسالم وتشييد  فه اهلل بأعظم الشَّ هيد هبا، رشَّ نزيل مكة والشَّ
عليه؛  حيقدون  ممَّن  هناك  وكان  احلرام..  البيت  تأسيس  وهو  ين  الدِّ سها  يقدِّ بناية  أرفع 
لولئه اخلاصِّ ألهل بيت العصمة، حتَّى قتل يف حرم اهلل وأمنه، ودفن يف حلٍد هيَّأه لنفسه 
يخ  جايل والشَّ د الستابادّي الرِّ ، بمقربة من املوىل أمني الستابادّي ومريزا حممَّ باملعىلَّ

هيد الثَّاين. وسبب قتله هو انتسابه للتَّشيُّع. د حفيد الشَّ حممَّ

م مؤمن ابن دوست مة محمن يِّم العين السن

هيد يف احلرم سنة 088)هـ. ة الشَّ د احلسيني الستابادّي نزيل مكَّ حممَّ

، وهو من مشايخ صاحب  سبوق يف طلب العلم ل ُيشقُّ غباره، عاملٌ وبحُر علٍم خضمٍّ
د... وقّصة استشهاده ترجع إىل احلقد الطَّائفّي؛  يِّد حممَّ البحار ويعبِّ عنه يف البحار بـ السَّ
يف بغائط، فشاع اخلب ومل يظفروا هبذا امللحد،  ث البيت الشَّ حيث إنَّ ملحدًا جاء ولوَّ
يعة  الشِّ يقذفوا  أن  شيطاهنم  إليهم  فأوحى  قاضيها،  وفيهم  ة  مكَّ أهل  ة  خاصَّ فاجتمع 
يعة، فدخلوا  اإلماميَّة من نزلء مكة هبذه التُّهمة، فاتَّفقوا عىل قتل كلِّ من يصادفوه من الشِّ
يِّد فقتلوه، وتعاهدوا قتل كلِّ من جيدوه من  يعة منهم السَّ املسجد فوجدوا مخسة من الشِّ

يعة، وكان صاحب الوسائل هناك يف مّكة فخرج إىل اليمن حتَّى هتدأ فورهتم. الشِّ
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م علّي الخاتم يخ محمن                                     الشن

يخ جمال  م بن الشن ين محمن يخ اإلمام علم اإلسيم شمس اهّلة والمِّ الشن

م بن حامم بن أحمم العاملّي الّنبطّي)1)  ين مكّي بن محمن المِّ

أّول من  هيد عىل اإلطالق. وهو  ل والشَّ هيد األوَّ بالشِّ استشهد سنة 786هـ وُنعت 
اليوم ل يمكن جتاوزها. اللقب وآثاره  اشتهر هبذا 

ُولد سنة734هـ واستشهد بعمر52 يف سنة 786هـ.

هو مع كثرة أسفاره ودقَّة مؤلفاته يعلم أنَّه ممَّن اختاره اهلل تعاىل لتكميل عباده وعامرة 
يف، ثمَّ ُصلب، ثمَّ رُجم، ثمَّ ُأحرق بالنَّار  بالده، حتَّى استشهد يف قلعة دمشق فقتل بالسَّ
أن  بعد  كثرية  مجاعة  ب  وتعصُّ افعّي،  الشَّ مجاعة  بن  وعّباد  املالكّي  ين  الدِّ برهان  بفتوى 

مشقيَّة سنة كاملة. حبس يف القلعة الدِّ

وسبب حبسه وشاية مغرضة ناشئة من العصبيَّة، والغريب أنَّ هذه الوشاية حصلت 
ل. وأثبت ذلك  هيد األوَّ عىل تأييد سبعني من أهل اجلبل، عند اإلدلء بشهادهتم عىل الشَّ
ب  واحل، من رعاع النَّاس ممن أعامهم التَّعصُّ أيضًا كتابة ما يقرب من األلف من أهل السَّ

هيد. فانتهزوا كلَّ الفرص إلظهار حقدهم عىل الشَّ

هيد بالعقائد الباطلة وإباحة اخلمر الرصف وغريها، وأبى اهلل إّل أن تبقى  اهّتموا الشَّ
ا شاهدة عىل ظلمهم وافتائهم  كتبه شاهدة عىل إيامنه وإتقانه وعلمه وإخالصه، كام أهنَّ

عليه.

عيم أبو علّي الفتال الننيسابورّل  يخ األجّل السن الشن

بعلمه  عرف  آشوب.  شهر  ابن  مشايخ  من  وهو  الواعظني،  روضة  كتاب  صاحب 
، وله كتاب النُّوير  الغزير، وكان خطيبًا مصقعًا واعظًا بأقواله وأفعاله، وقد حاز ثقة الكلِّ
رئيس  من  بأمر  التَّشيُّع  عىل  نيسابور  رئيس  ّزاق  الرَّ عبد  املحاسن  أبو  قتله  التَّفسري.  يف 

))( نسبة إىل بالد النّبطّية من بالد عامل.



78
جادة )ندرة حول كتاب ششجماء الفضيلة. للعّيمة األمينّي( ن... العلمن والشن نليلي  س  شرف الحن

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

نيسابور.

يخ حسن بن سلمان بن الحبر األستاا أبو علّي النالعّي  مة الحبر الشن العين

األنطاكّي اهصرّل 

عاملٌ فاضٌل أديٌب وشيخ القّراء يف مرص، أظهر رفضه فقتله احلاكم العبيدّي 399هـ.

يخ خضر يخ اهبارك بن الشن يخ أبو الفضل بن الشن مة الشن العين

فة، ولتشيُّعه  يعة، وإْن انحدر عن آباء متصوِّ ة من الشِّ ة اهلنديَّ من مشاهري علامء القارَّ
بون ممَّن مل يكونوا عىل مذهبه. كان ينافره املتعصِّ

ُولد يف سنة 957هـ حتَّى ُقتل سنة ))0)هـ عىل التَّشيُّع؛ وذلك بنزال ُطِعن فيه برمح 
وُقطع رأسه وُأهدي إىل بعض احلاقدين.

م أبو القاسم أو أبو الحسن  بن هاني األنملسّي الننحوّل الّشاعر محمن

ُولد سنة 366هـ وُقتل يف سنة362هـ حيث ُوجد خمنوقًا، وقيل بأنَّه ُقتل يف طريقه إىل 
 فكن كعيّلِ أو تكن 

ً
عراء يف زمانه، حتَّى قيل فيه "إن تكن فارسا املغرب، وكان من أمهر الشُّ

 فكن كابن هان" كان من املتجاهرين بالتَّشيُّع؛ فُقتل عليه وعىل ولئه اخلالص.
ً
شاعرا

م بن عبم العزيز  م بن الحسن بن محمن أبو الحسن التُّجامّي)1) علّي بن محمن

امّي  العاملّي الشن

أنَّ  راسية وقدم راسخة، غري  ُقنٌن)2(  العلم  لنش األدب، وله يف  النَّاهضني  كان من 
يًا، فلامَّ انكشف  تعريف األدباء إليه بأدبه الباهر غطَّى ذكَره العلمّي. وصل إىل مرص متخفِّ
ًا.  حاله اعتقلوه وسجنوه يف سجٍن بالقاهرة سنة 6)4هـ ، وُقتل عىل التَّشيُّع يف سجنه رسَّ

غري:  وهو القائل يف رثاء ولده الصَّ
ّي. ة، وهو منسوب إليها؛ ولذا كان يقال للنَّبيِّ التُّهامّي؛ ألنَّه مكِّ ))( هتامة اسم مكَّ

ء أعاله. )2( ُقنَّة الشَّ
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م علّي الخاتم يخ محمن                                     الشن

ربَّـه وجــاور  أعـــدائي  وجــواريجــاورُت  بــيـن جــواره  شــتَّـان 

وله القصيدة املعروفة: 
جــاري ــة  الــبيَّ يف  املــنيَّة  قـــرارحـكم  بــدار  نيا  الـدُّ هــذه  مـا 

وفيها 

عـمره أقــرص  كــان  مـــا  كـــوكبًا  وكــذاك عــمر كــواكب األسحــاريا 

ين التُّسترّل اهولل الفقيه شجاب المِّ

وُأحرق  ببخارا  997هـ  سنة  والولء  التَّشيُّع  عىل  استشهد  الثَّالث،  هيد  بالشَّ ي  ُسمِّ
يقدروا عىل  باملناظرات، ومل  نتيجة غلبته عليهم  باخلناجر؛  ُقتل  ميداهنا، وقد  جسده يف 
جماهبته، فقالوا ل بدَّ من أن ُيقتل من كان خمالفًا ملذهبنا، وجُيتنب عن مباحثته؛ لئالَّ يصري 
افضة فقتلوه، مع أنَّه كفَّ نفسه عن مناظرهتم  باعثًا إلخالل العوام، فقالوا بأنَّه رئيس الرَّ

ه ذلك. ومع ذلك مل ينجِّ

يخ اليليل مي أحمم الجنمّل الّتجتجنّي  الشن

رًا  متأثِّ فامت  باخلناجر،  لياًل  فاغتيل  التَّشيُّع،  عىل  قتل  اهلند.  يف  يعة  الشِّ أعيان  من 
اد أكب شاه، فانتقم  بجراحاته بعد أّياٍم سنة 997هـ، والقاتل هو )فولدبرلس( أحد قوَّ
قبل  هلك  حتَّى  )لهور(،  يف  األزقَّة  يف  فُجرَّ  الفيل  برجل  ه  بشدِّ أمر  بأن  لطان  السُّ منه 
جيش  خرج  فلاّم  ُينبش،  ل  كي  هيد؛  الشَّ قب  عىل  احلرس  فوضع  أيام،  بثالثة  هيد  الشَّ

جثَّته. فأحرقوا  األحقاد  زبانية  أخرجته  لهور  عن  لطان  السُّ

ين القاضّي مة ضياء المِّ يِّم اإلمام العين السن

ُولد سنة  املؤمنني،  الباطل وكتاب جمالس  وإزهاق  احلقِّ  إحقاق  كتاب  هو صاحب 
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956هـ واستشهد يف سنة 9)0)هـ، هبط بالد اهلند، فنش فيها الّدعوة، وأقام احلدود، 
يخ البهائّي.  فوّي ومن معارصي الشَّ هو من أكابر علامء العهد الصَّ

درس يف ُتْسَت، وقد دلَّ عىل علمه كتبه الثَّمينة وآثاره القيِّمة، كان قايض القضاة يف 
اهلند وكان قد اشتط أن يقيض بمؤدَّى اجتهاده، عىل ألَّ خيرج عن املذاهب األربعة، فلم 
لطان نحَبه، وملَّا قام  يكن يرى انسداد باب الجتهاد، فصار يقيض وحيكم حتَّى قىض السُّ
ابنه مقامه ُويش عليه بعدم التزامه بأحد املذاهب، فالتمسوا احليلة؛ إلثبات تشيُّعه حتَّى 
بوا واحدًا أن يتتلمذ عنده، ويظهر أمره اخلفّي فالتزمه  حكم بقتله..، فكان منهم أن رغَّ
باإلحلاح واستنسخه، وعرضه عىل  املؤمنني وأخذه  كتابه جمالس  ة، حتَّى وقف عىل  مدَّ
لطان، فلم يزل القتَّاتون ينحتون له كلَّ يوم ما يشني سمعته  أصحابه ووشوا به إىل السُّ
لطان، حتَّى أمحوا غضبه، وأثبتوا عنده استحقاقه احلدَّ كذبًا وزورًا، وأنَّه ُيرضب  عند السُّ
وء إىل ذلك، حتَّى قىض املتجم  ياط كمّية معّينة، ففّوض ذلك إليهم، فبادر علامء السُّ بالسِّ
ياط شهيدًا عىل التَّشيُّع يف أكب آباد يف اهلند...، وقبه شاهد يف  أكبآباد يزاك. حتت السِّ

الخامس: االستشهاد بسبب العلم والعمل به وبسط اليد
العامل يعمل بعلمه، فمن عمل بام يعلم علَّمه اهللُ ما ل يعلم، ومن وظائف العامل أن 
يرشد النَّاس ويعلِّمهم؛ فهذه وظيفٌة من األنبياء واألوصياء موكولة إليه، فإذا ما قدر عىل 
أن يبسط رقعته وسعته؛ كي ينش العلم ويرشد القدر األكب من النَّاس فإنَّ هذا هلو نوٌر 
عىل نوِر علِمه.. ومع أنَّه يامرس دوره كعامل؛ فإنَّ ذلك حتاًم ل يروق للجهلة من النَّاس 
اد، فام أن يروا عاملًا يبزر بعلمه إلَّ كالوا له احلقد واحلسد، وسعوا  وأعداء العلم واحلسَّ
يف إسقاطه، بدلً من اتِّباعه واألخذ من علمه، وهنا نامذج من العلامء ممَّن عملوا ونشوا 

ين ومل يقبل بذلك اجلهلة واملغرضون: الدِّ

ين أبو الغارات طيئع الح لارس اهسلمين نصير المِّ اهلك الصن

الوزير  قتل  أن  بعد  ذلك  وكان  مرص،  عىل  واليًا  فكان  واآلخرة،  نيا  الدُّ له  اهلل  مجع 
الثَّار بكتاب فيه طيَّة  واليها وهو نرص بن العبَّاس، استثارت نساُء القرص طالئَع ألخذ 
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القاهرة كان  فلاّم قرب من  القاتل،  الوزير  انتقامًا من  النَّاس؛  د طالئُع  شعورهّن، فحشَّ
ب بامللك  الوزير قد فرَّ منها ودخل طالئُع بسالم، فخلعت عليه خلع الوزارة، فصار يلقَّ
رية، فقويت شوكته وعظم شأنه،  الح وفارس املسلمني، فنش األمن، وأحسن السِّ الصَّ
هليز، ورضبوه بأسيافهم، حتَّى خرَّ  ومل يرق ذلك ألهل القرص، فوقف رجال منهم يف الدِّ
عىل وجهه، فقىض من جراحاته يف التَّاسع عش من شهر رمضان سنة556هـ ودفن يف 

القاهرة.

كان يف تلك الليلة قد ذكر رضبة أمري املؤمنني، وأمر بقراءة مقتله، ثمَّ اغتسل وصىلَّ 
مائة وعشين ركعة، أحيى هبا الليل، ثمَّ خرج لريكب فسقط وسقطت عاممته، فاضطرب 
لذلك وجلس يف دهليز دار الوزارة فأحرض من يلفُّ عامئم اخللفاء والوزراء؛ كي يصلح 

عاممته فكان ما جرى عليه.

الحالظ بميع الزنمان أحمم بن الحسين بن يحيل بن سعيم الجممانّي 

ه خطيٌب مصقع.. حلَّ من البالغة وسطًا، فردَّ شاردها وكبح مجاحها،  عامل أديب مفوَّ
بق عىل مثل احلريرّي..، ُعرف باألدب  م يف فنون مل يزل أبو عذرها، وله فضل السَّ وتقدَّ
يعة اإلماميَّة كام  الفائق واملقامات البديعة، فأخفى ذلك صيت علمه الغزير، وهو من الشِّ

نصَّ هو نفسه بذلك وغريه أيضًا.

، فيحفظها من غري  تي مل يسمعها قطُّ ، فينشد القصيدة الكبرية الَّ صاحب حفظ قويٍّ
نقص..، وينظر يف أوراق أربعة أو مخسة من كتاب نظرة خفيفة فيحفظها ويعيها... 

ُولد يف مهدان 353هـ فهاجر إىل نيسابور 380هـ وأقام هبا حتَّى استشهد مسمومًا 
سنة398هـ بعمر 45 سنة.

د بن عبد  ين أبو إسامعيل بن عيّل بن حممَّ د الدِّ عَلُم العلِم وعيَلُم األدب احلسني مؤيَّ
هري بالطَّغرايّن ؤيّل الشَّ مد األصبهايّن، وهو من أولد أيب األسود الدُّ الصَّ
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ائغ، واعتف اجلميع بعلمه الغزير، فهو فاضل  هو ممَّن ارتوى الكلُّ من نمري علمه السَّ
ملحد!  بأنَّه  الوزير  عند  عليه  ُويش  أن  بعد  وذلك  مظلومًا؛  ُقتل  املذهب،  صحيح  عامل 
ب إليه، فعمدوا إىل التَّخلُّص منه هبذه  لطان كان معجبًا به ويتقرَّ فُقتل!!؛ وذلك ألنَّ السُّ

احليلة. وكان ذلك سنة 8)5هـ عن عمر 75 سنة.

م الجروّل الرنازّل  ين محمن يِّم الفاضل األمير غياث المِّ السن
دارة واألمارة يف بلدة خراسان. ُقتل بوشاية من  درس يف هراة، ثمَّ تقلَّد منصب الصَّ
دارة واألمر والنَّهي  بعض من يبغي الفساد، فاستشهد سنة 927هـ بعد أن كانت له الصَّ
يار اضطرمت نار  عيَّة..، وكان كلَّام ازداد نفوذه يف تلك الدِّ ت الشَّ يف مجع األمور واملهامَّ

احلقد والعداء من قاتله أمري خان. وكان عمره عند استشهاده 56سنة.

م  محمن سلطان  اهولل  بن  حسين  سلطان  اهولل  الخطيب  مة  العين
االسترابادّل  الواعظ 

يخ البهائّي، ُولد يف  ث، ومتكلِّم بارع، من تالمذة الشَّ ه وفقيه حمدِّ عامل وخطيب مفوَّ
995هـ واستشهد مذبوحًا سنة 078)هـ ، وسبب قتله هو علمه النَّاجح وتشيُّعه الظَّاهر 

ايف. وولؤه اخلالص وبيانه الشَّ

م حسين بن ميرزا اهشجور بيبر  مة ميرزا محمن العين
كان ذا حسن ومهابة وجالل ونباهة، فهمَّ النَّادر بقتله؛ ملا شاهد منه ذلك، وكان ل 
له إىل منصب رئاسة أصبهان، فقتله بعد سنة. وكان ذلك  ن من قتله وهو قاٍض، فنزَّ يتمكَّ

يف عام 59))هـ.
هادة، فلهم أعىل  هذا نزر يسري من علامئنا األعالم، ممَّن حاز رشف العلم ورشف الشَّ
نيا واآلخرة، ونسأل الباريa بأن يمنَّ علينا باحلُْسنََينْي كام منَّ عليهم،  رجات يف الدُّ الدَّ
فهذه األنفاس يومًا ستنقطع وتتوقَّف، فاجعلها اللهمَّ خمتومة بأرشف ما تكرمنا به يا ربَّ 

العاملني.



عاء األثر التَّكوينّي للدُّ

يخ محمود صادق الننّيار                                 الشن

الملّخص:

تعرض الكاتب يف مقالته إىل مسألة اللتزام بنّص األدعية الواردة 
عن أهل البيتi وعدم التغيري فيها، بعد أن بنيَّ ما يدّل عىل جواز 
إنشاء الدعاء إذا مل ينسب إليهمi، ثمَّ ذكر ما يدلُّ عىل احلثِّ عىل 
ذلك،  وراء  السِّ  استكشاف  حماولً  األدعية،  بنصِّ  احلريّف  اللتزام 
هلذه  ما  هو  األساس  بب  السَّ يكون  أن  مرجحًا  احتاملت  وذكر 
األدعية من أثٍر تكويني يرتبط بّس التاكيب يف اللغة وعلم احلروف 

.eمن جدهم iالذي ورثه األئمة
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ٍد وآلِه الطَّّيبني  الم عىل املبعوث رمحة للعاملني حممَّ الة والسَّ احلمد هلل ربَّ العاملني، والصَّ
الطَّاهرين.

ْوِل{ 
َ
ْل ُعْقَدةً ِمْن لِساِن َيْفَقُهوا ق

ُ
ْمرِي، واْحل

َ
ْ ِل أ ْح ِل َصْدرِي، ويَسِّ }َربِّ اْشَ

)طه: 25 -28 (.

تصدير
عجائب  به  اهلل  أرانا  وقد  بـ)كورونا(،  املعروف  الوباء  حمنة  األّيام  هذه  العامل  يعيش 
صنعه وعظيم قدرته، حيث قلب كيان النَّاس -فريوس ل ُيرى بالعني املجردة- َفَعطََّل 
األعامل واألسواق واملصالح واملدارس وما سواها، وأبقى النَّاس يف بيوهتا خشية اإلصابة 
فاه، فصار  هبذا املرض الفتَّاك، واهلموم التي خيَّمت عىل النُّفوس وأذهبت البسمة من الشِّ

النَّاس يتطلَُّعون إىل اليوم الذي ُيرفع فيه هذا البالء عن رؤوس العباد.

فقال  إليه وضِمن هلم اإلجابة،  عاء والتَّرضع والفزع  بالدُّ أمر اهللd عباَده  وقد 
اِع إَِذا َدَعِن  ِجيُب َدْعَوَة ادلَّ

ُ
ِريٌب أ

َ
 ق

ِّ
إِن

َ
َك ِعَباِدي َعنِّ ف

َ
ل
َ
ست أسامؤه: }َوإَِذا َسأ تقدَّ

ُمْضَطرَّ 
ْ
ْن ُيِيُب ال مَّ

َ
ُهْم يَْرُشُدوَن{)البقرة: 86)(، وقال: }أ

َّ
َعل

َ
ُْؤِمُنوا ِب ل يَْسَتِجيُبوا ِل َولْ

ْ
ل
َ
ف

ُكْم{ 
َ
ْسَتِجْب ل

َ
اَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

َ
{ )النمل: 62(، وقال: }َوق وءَ إَِذا َدَعهُ َويَْكِشُف السُّ

عاء  اعية إىل التَّوجه إىل اهلل بالدُّ وايات الدَّ )غافر: 60( إىل غريها من اآليات مضافًا إىل الرِّ

واملناجاة. 

شروط قبول الدُّعاء
عاء ول ُيرى األثر املرجو منه، وليس ذلك إّل لفقد  ومع ذلك فقد ل يستجاب الدُّ
وط واملقتضيات واآلداب  بعض رشوطه أو لوجود املانع، وقد ذكر العلامء مجلة من الشُّ
عاء والتَّأثري يف  الدُّ التي من شأهنا تعجيل استجابة   iَهْدِي املعصومني املستفادة من 
وتقديم  سة،  املقدَّ واألماكن  األّيام  واختيار   ،Ðباملعصومني ل  التَّوسُّ كمثل  قبوله 
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الصالة والصوم، والصدقة، والتوبة وغريها. 

فقال:  يؤذيني،  كان  رجاًل   gاهلل عبد  أيب  إىل  شكوت  قال:  عاّمر  بن  يونس  روى 
نوب، وُصْم  »أدع عليه«، فقلت: قد دعوت عليه، فقال: »ليس هكذا، ولكن اقلِْع عن الذُّ
ق، فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء، ثمَّ ُقْم َفَصلِّ ركعتين، ثمَّ قل وأنت  وَصلِّ وَتَصدَّ

ساجد..«))( إىل آخر اخلب. 

قت النَّتيجة؛  وط واملقتضيات، وارتفعت املوانع والعقبات حتقَّ قت الشُّ فمتى ما حتقَّ
مات ورفع مجيع  اعي أنَّه أتمَّ مجيع املقدَّ لعدم انفكاك األثر عن املؤثِّر. نعم قد يظهر للدَّ
أعلم  هو  الذي   aاهلل إّل  يعلمها  ل  لديه  جمهولة  مساحة  هناك  تبقى  أنَّه  إّل  املوانع، 
رفع  أو  املصلحة  حتقق  حني  إىل  له  الستجابة  ل  ُيَؤجِّ فقد  ولذلك  واملفاسد،  باملصالح 
املفسدة، وقد ل ُيسَتَجاُب له أصاًل؛ ألنَّ يف ذلك صالحه وخريه، ونحن يف هذه األسطر 
عاء، وهو  الدُّ املؤثِّرة يف استجابة  وء بشكٍل خمترٍص عىل أحد األمور  الضَّ نحاول تسليط 

عاء كام ورد. الدُّ اللتزام بصيغة 

جواز الدُّعاء بما جاء على اللسان
عاء بأيِّ شكٍل كان ولو كان خمتعًا وممَّا جرى به اللسان جائز  ممَّا ل شكَّ فيه أنَّ الدُّ
عاء، بل لرصيح مجلة من النُّصوص، فعن  يف نفسه؛ لألصل وللعمومات احلاثَّة عىل الدُّ
إسامعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اهللg عن القنوت وما يقال فيه، فقال: »ما 

قضى الله على لسانك وال أعلم له شيئًا موقتًا«)2(.

وعنه قال: سألت أبا عبد اهللg َعامَّ أقول يف ِوْتري فقال: »ما قضى الله على لسانك 
ره«)3(.  وقدَّ

))( من ل حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج)، ص 559.
)2( الكايّف، الكلينّي، ج 3، ص 340.

)3( هتذيب األحكام، الشيخ الطويس، ج 2، ص 30).
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عاء ما  وعن زرارة قال: قلت أليب عبد اهللg: َعلِّْمنِي ُدعاًء، فقال: »إنَّ أفضل الدُّ
جرى على لسانك«))(. 

اعي، وبأي  الدَّ بام جيول يف خاطر  عاء  الدُّ للة يف جواز  الدَّ النُّصوص واضحة  فهذه 
اعي من حيث ل يشعر  ائبة، فقد يقع الدَّ أسلوب كان، إّل أنَّ األمر ل يسلم دائاًم من الشَّ
اللُّغة وأدِب اخلطاب،  َباِعه يف  ِقرَصِ  أو  بامُلخاَطب،  امَلعريف  ُقُصوِرِه  ناجتة عن  يف أخطاء 
عاء املختع عن التَّمسك بام ورد عن أهل بيت  ومن هنا ُيفَهُم النَّهي عن الستعاضة بالدُّ

.gوالطهارة العصمة 

 فعن عبد الرحيم القصري قال: دخلت عىل أيب عبد اهللg فقلت: جعلت فداك إينِّ 
 ،eاختعت دعاء قال: »دعني من اختراعك! إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله
»تغتسل،  قال:  أصنع؟  كيف  قلت:   ،»eالله رسول  إلى  تهديهما  ركعتين  َوَصلِّ 
َد الفريضة، فإذا فرغت من  د تشهُّ وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة، وتشهَّ
الم، وإليك..«)2( إىل آخر اخلب.  الم، ومنك السَّ اللهمَّ أنت السَّ التشهد وسلَّمت قلت: 
زة، بل إرشاديًا ملا هو األوىل  ة املجوِّ ول َشكَّ يف أنَّ هذا النَّهي ليس إلزاميًا؛ لرصاحة األدلَّ

واألفضل.

وقوع أخطاء في الدُّعاء المخترع
من الطَّبيعي بمقتىض عدم عصمة اإلنسان عروض األخطاء الفعلّية والقولّية عليه، 
فح واملغفرة من اهللa جتاه ما يعتي اإلنسان من  عاء هو طلب الصَّ بل إنَّ أحد دواعي الدُّ
اعي، ولذا كان من امُلعيِب وامُلستهَجِن  تقصرٍي يف حقِّ اهلل أو حقِّ النَّاس أو حقِّ نفس الدَّ
َأْن ُيطلَب غفران التَّقصري بخطاٍب يشوبه التَّقصري يف اجلنبة املعرفّية أو اللغوّية. وهذا ما 

))( وسائل الشيعة، احلّر العاميّل، ج 7، ص 39).
)2( الكايّف، الكلينّي، ج 3 ص 476.
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يمكن أن حيصل كثريًا يف األدعية املختعة.

منتهى  لله  »الحمد  فقلت:   gاهلل عبد  أيب  عند  كنت  قال:  اب  القصَّ عيّل  أيب  فعن 
منتهى«))(.  لعلمه  ليس  فإنَّه  ذلك  تقّل  »ال  فقال:  علمه« 

وعن صفوان عن الكاهيّل قال: كتبُت إىل أيب احلسن موسىg يف دعاء "احلمد هلل 
: »ال تقولنَّ منتهى علمه؛ فليس لعلمه منتهى، ولكن قل منتهى  منهتى علمه"، فكتب إيلَّ

رضاه«)2(. 

وعن بكر األرقط، أو عن شعيب، عن أيب عبد اهللg -يف حديث- أنَّه قال له: ادع 
م رزق من شاء على من يشاء، ولكن سل الله  اهلل أن يغنيني عن خلقه، قال: »إنَّ اللَه قسَّ

ك إلى لئام خلقه«)3(.  أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرُّ

ذ  وَسَمَع أمري املؤمننيg رجاًل يقول: الّلُهمَّ إيّن أعوذ بك من الفتنة، قال: »أراك تتعوَّ
)األنفال:28(،  فِْتَنٌة{  ُدُكْم 

َ
ْوال

َ
وَأ ُكْم 

ُ
ْمَوال

َ
أ نََّما 

َ
}أ تعالى:  الله  يقول  من مالك وولدك، 

ت الِفَتن«)4(.  ولكن قل: الّلهم إّني أعوذ بك من مضالَّ

َوَوَرَد يف هنج البالغة عن أمري املؤمننيg أنَّه قال: »ال يقولنَّ أحُدكم: الّلهمَّ إنِّي 
استعاذ  من  ولكن  فتنة،  إال وهو مشتمٌل على  أحٍد  من  ليس  ألنَّه  الفتنة،  من  بك  أعوذ 
ُدُكْم 

َ
ْوال

َ
وَأ ُكْم 

ُ
ْمَوال

َ
أ نََّما 

َ
أ ُموا 

َ
}َواْعل يقول:  الله  فإنَّ  الفتن،  ت  مضالَّ من  فليستعذ 

 .)5(»)28 فِْتَنٌة{)األنفال: 

من  املعريّف  القصور  عن  النَّاجتة  اخلطاب  يف  األخطاء  وقوع  عىل  أمثلٌة  وأمثاهلا  فهذه 

))( وسائل الشيعة، احلّر العاميّل، ج 4، ص 69)).
)2( الكايّف، الكلينّي، ج )، ص 07).

)3( وسائل الشيعة، احلّر العاميّل، ج 7، ص 38).
)4( األمايل، الشيخ الطويّس، ص 580.

)5(  وسائل الشيعة، احلّر العاميّل، ج 7، ص 37).
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املخاطِب -بالكس- نحو املخاَطب -بالفتح-، وهي نتائج طبيعية بعد أن كانت معرفة 
عاء مرتكزًا عىل التزلُّف إىل  سة من األمور املستعصية عىل األذهان، وكان الدُّ الذات امُلَقدَّ
اهللa بذكر صفاتِه وعظيم آلئه وتنزهيه عامَّ ل يليق بقدسه، قال تعاىل: }َوَما َقَدُروا اللَه 
ر يف ذات اهللa؛ ألنَّه بحٌر عميق  َقْدِرِه{)الزمر: 67(، ولذلك ورد النَّهي عن التفكُّ َحقَّ 

يغرُق فيه من يلجه. 

فعن أيب جعفرg قال: »تكلَّموا في خلق الله وال تتكلَّموا في الله، فإنَّ الكالم في 
»تكلَّموا في كلِّ  قال:  تحيُّرًا«))(، ويف رواية أخرى عن حريز  إال  يزداد صاحبه  الله ال 
د بن مسلم عن أيب جعفرg قال: »إياكم  شيء وال تتكلَّموا في ذات الله«)2(، وعن حممَّ

ر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه«)3(.  والتفكُّ

عاء املختع من أخطاٍء لغوية وإنشائية يف كثري من األحيان،  هذا إضافة إىل ما يعتي الدُّ
اين إىل العايل جيب أن يكون يف  هن العريّف يدرك أنَّ اخلطاب من الدَّ ومن الواضح أنَّ الذَّ
أهبى صورة وأمجل حلَّة، خاليًا من مجيع الثَّغرات التي يمكن َأْن ُتْؤَخَذ عليه، فالنَّاس يف 
سات -مثاًل- يسعون جاهدين أن يكوَن خطاهبم  وائر واملؤسَّ سمية إىل الدَّ خطاباهتم الرَّ
واملحاميني  الُكّتاِب  من  الختصاص  أهَل  ذلك  يف  ويراجعون  املعروفة  األدبيات  وفق 
العبارات  اللغو واحلشو، مستخدمني يف ذلك  بعيدًا عن  ليكون خطاهبم خطابًا رسميًا 

املعهودة واملعروفة لدى اجلهة التي ُيرَفُع هلا اخلطاب.

فعن   ،aاهلل مع  اخلطاب  لغة  هي  التي  العربية  اللُّغة  َتَعلُّم  عىل  احلَثُّ  ورد  ولذلك 
قال:  أنَّه   gاهلل عبد  أيب  وعن  بعربّيته«)4(.  القرآن  »تعلَّموا  قال:  أّنه   eاهلل رسول 

))(  الكايّف، الكلينّي، ج )، ص 92. 
)2(  املصدر نفسه.

)3(  املصدر نفسه، ج )، ص 93.
)4( اخلصال، الشيخ الصدوق، ص 344.



89

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

يخ محمود صادق الننّيار                                 الشن

خلَقه«))(.  به  يكلِّم  الذي  الله  كالم  فإنَّها  العربّية،  »تعلَّموا 

امء، فعن  عاء امللحون -أي الذي حيوي أخطاًء لغوية- ل يصعد إىل السَّ بل ورد أنَّ الدُّ
أيب جعفر اجلوادg قال: »ما استوى رجالن في حَسب ودين قّط إال كان أفضلهما 
اوي: قلت: قد علمت فضله عند النَّاس يف النادي  عند الله عزَّ وجل آَدبُهما«، قال الرَّ
واملجلس، فام فضله عند اهلل؟ قال: »بقراءة القرآن كما ُأنزل، ودعائه من حيث ال يلحن، 

عاء الملحون ال يصعد إلى الله«)2(.  وذلك الدُّ

عاء ليس بمعنى عدم قبوله، فإنَّ اهلل تبارك وتعاىل َأَجلُّ وَأرَحُم من  وعدم صعود الدُّ
أن َيُردَّ دعوة عبده ألجل ذلك، وخصوصًا إْن كان اللَّحن ناجتًا عن الُقصور ل التَّقصري، 
حيحة، ويشهد لذلك  بل املعنى أنَّه ل يصعد بصورته امللحونة ويتم رفعه بصورته الصَّ
فترفعه  بعجمّية  القرآن  ليقرأ  أمتي  من  األعجمّي  جل  الرَّ »إنَّ   :eالنَّبي عن  ورد  ما 

المالئكة على عربّيته«)3(.  

مطلوب  العربّية  اللغة  تعلُّم  أنَّ  وأرضاهبا  وايات  الرِّ هذه  من  يفهم  ذلك  مع  لكن 
هو  بذلك  املقصوُد  ليس  نعم،   .aاهلل مع  حيح  الصَّ اخلطاب  هبا  ليتأدَّى  اجلملة؛  يف 
وحي والتَّوجه القلبّي كام أبُتيل جمتمعنا  الستغراق يف اللغة بحيث يطغى عىل اجلانب الرُّ
ببعض املتشّدقني هبا؛ بحيث يظنُّون أنَّ كلَّ من ل ينطق باحلروف بالصورة التي ينطقون 
 iآبائه عن  جعفر  بن  موسى  اإلمام  فعن  مة!  للذِّ مبئ  ول  جمٍز  غري  فاسد  فعمله 
قال: قال رسولe: »من انهمك في طلب النَّحو ُسلِب الخشوع«)4(. وعن أيب عبد 
جل ال يخطئ بالٍم وال واٍو خطيبًا مصقعًا، وَلقلبه أشدُّ ظلمًة من  اهلل g قال: »تجد الرَّ

))( بحار النوار، العالمة املجلس، ج )، ص 2)2.
)2( وسائل الشيعة، احلّر العاميّل، ج 6، ص 220.

)3(  املصدر نفسه، ج 6، ص )22.
)4( وسائل الشيعة، احلّر العاميّل، ج 7)، ص 329.
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ا في قلبه بلسانه، وقلُبه يزهُر كما يزهر  جل ال يستطيع يعبِّر عمَّ الليل المظلم، وتجد الرَّ
المصباح«))(.

:iالدُّعاء في مدرسة أهل البيت
واألوراد  واملناجيات  باألدعية  مشحونًا  جيده   gالبيت أهل  تراث  يف  النَّاظر  إنَّ 
واألحراز وما إىل ذلك يف أهبى صورٍة وأمجل تعبري، فهم أهُل البالغة واللغة، وكالمهم 
أنَّه دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق، فدونكم  فيه  كام يشهد بذلك كلَّ َمن جال 
هنُج بالغِة سيِّد البلغاء أمري املؤمننيg الذي هو تايل القرآن يف العظمة وسحر البيان، 
اجدين وزين العابدينg زبور آل حمّمد وإنجيلهم، فكلامهتم  وهاكم صحيفة سيِّد السَّ
وأدعيتهم تطفح بالبالغة والبيان والبديع حتى صار العلامء يميِّزون بني أدعيتهم وأدعية 
األصول  مع  وتوافقها  األلفاظ،  وجزالة  التَّعبري،  ة  وقوَّ العبارات،  بسبك  سواهم  من 
هون  رون، ومنزَّ ا، معصومون مطهَّ م ُزقُّوا العلَم زقًّ ينّية، وليس ذلك إّل ألهنَّ واألسس الدِّ
م أعلم بلغة اخلطاب مع اهللa عّمن سواهم،  ائبة، مضافًا إىل أهنَّ عن العيب واخلطأ والشَّ
ذًا بمضامينه،  اعي متلذِّ ففعلهم معصوم، وقوهلم معصوم، ودعاؤهم معصوم، يقرؤه الدَّ
بل  اعي،  الدَّ ذهن  عىل  خيطر  دعاء  كأيِّ  ليس  فهو  مفاهيمه،  من  متعلِّاًم  بمراقيه،  متقّيًا 
روس، َيِرُد زلهلا  يمكن أن يقال إنَّ أدعيتهمi مدرسة متكاملة الفصول، متنّوعة الدُّ
قال  اقية،  الرَّ ومفاهيمها  العالية،  وعلومها  العذبة،  معارفها  من  َرِوّيًا  فريجع  الظمآن 
أمري املؤمننيg: »أال إنَّ اللسان بضعة من اإلنسان، فال يسعده القول إذا امتنع، وال 
لت غصونه،  يمهله النُّطق إذا اتسع، وإنَّا ألمراء الكالم، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدَّ
دق كليل،  واعلموا رحمكم الله أنَّكم في زماٍن القائل فيه بالحقِّ قليل، واللِّسان عن الصِّ

والالزم للحقِّ ذليل«)2(. 

))(  الكايّف، الكلينّي، ج 2، ص 422.
)2(  بحار األنوار، العالمة املجلس، ج 68، ص 292.
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االلتزام بالدُّعاء المأثور
عاء كام ورد  ومن األمور التي ُتالَحُظ يف كلامهِتمi حرصهم عىل اللتزام بصيغ الدُّ

عنهمg بال زيادة ول نقيصة ول تبديل، وهذا ما نرمي اإلشارة إليه يف هذه املقالة.

عاء ليس بحراٍم ما مل ُينسب  يادة والنَّقيصة والتَّبديل يف عبارات الدُّ ل َشكَّ يف أنَّ الزِّ
من  مجلٍة  يف  َوَرَد  فقد  ذلك  ومع  عليهم،  الكذب  باب  ِمْن  َفَيْحُرُم   ،iإليهم ذلك 
عاء، مع أنَّه ل يظهر منها إرادة  يادة والنَّقيصة، وتبديل فقرات الدُّ النُّصوص النَّهي عن الزِّ

بب يف ذلك؟ التَّغيري إليهمi، فام هو السَّ نسبة هذا 

ؤال املطروح. لنَسَتعِرض بعض هذه النصوص ُثمَّ نرجع لإلجابة عىل السُّ

عن إسامعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اهللg عن قول اهللa: }َوَسبِّْح ِبَْمِد 
ْبَل ُغُروبَِها{ )طه: 30)( فقال: »فريضة على كلِّ مسلم أن 

َ
ْمِس َوق وِع الشَّ

ُ
ْبَل ُطل

َ
َربَِّك ق

مس عشر مرات وقبل غروبها عشر مرات: »ال إله إاّل الّله وحده  يقول قبل طلوع الشَّ
ال شريك له، له الملك وله الحمد، ُيحيي ويميت، وهو حيٌّ ال يموت، بيده الخير وهو 
على كلِّ شيء قدير«، قال: فقلت: ل إله إل اهلل وحده ل رشيك له، له امللك وله احلمد، 
حُييي وُيميت، وُيميت وحُييي فقال: »يا هذا؛ ال شكَّ في أنَّ الله ُيحيي وُيميت، وُيميت 

وُيحيي، ولكن قل كما أقول«))(. 

وعن العالء بن كامل قال: سمعت أبا عبد اهللg يقول: »واذكر ربَّك في نفسك 
تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول عند المساء ال إله إاّل الله وحده ال شريك له، له 
الملك وله الحمد ُيحيي وُيميت، ويميت ويحيي وهو كلِّ شيء قدير«. قال: قلت: بيده 
ميع  اخلري، قال: »إنَّ بيده الخير، ولكن قل كما أقول لك عشر مرات، وأعوذ بالله السَّ

مس وحين تغرب عشر مرات«)2(.  العليم حين تطلع الشَّ

))( اخلصال، الشيخ الصدوق، ص 452.
)2( الكايّف، الكلينّي، ج 2، ص 527.
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بال  فتبقون  ُشبهة،  »ستصيبكم   :gأبو عبد اهلل قال  قال:  ابن سنان  اهلل  عبد  وعن 
علم يرى، وال إمام هدى، ال ينجو منها إاّل من دعا بدعاء الغريق«، قلت: وكيف دعاء 
قلبي على  ثبِّت  القلوب،  يا مقلب  يا رحيم،  يا رحمن،  الله،  يا  »تقول:  قال:  الغريق؟ 
aالله »إنَّ  فقال:  دينك،  قلبي عىل  َثبِّت  واألبصار  القلوب  مقلب  يا  فقلت:  دينك«، 
على  قلبي  َثبِّت  القلوب،  مقلِّب  يا  أقول:  كما  قل  ولكن  واألبصار،  القلوب  مقلِّب 

دينك«))(. 

عاء كام هو بال أيِّ تبديٍل حتى عىل  فام هو رسُّ اهتاممهمi باحلفاظ عىل صيغة الدُّ
الواحدة؟ الكلمة  مستوى 

سمح  فإذا   ،iكالمهم يف  التَّحريف  وقوع  عدِم  إرادُة  هو  َبَب  السَّ إنَّ  يقال:  قد 
عاء إىل مرادفها أو ما يف معناها فإنَّه ل ُيْؤَمن من تغري تركيب  املعصوم بتبديل كلمة يف الدُّ

املتطاولة. عاء ككّل عىل مرور األزمنة  الدُّ

عاء من التغرّي والتبّدل،  عاء كام ورد عنهمi َغَرُضُه ِحفظ الدُّ ُدهم يف حفظ الدُّ  َفَتَشدُّ
عاء باملعنى كام سمحوا  ري يف نقل الدُّ ؤال عن ِعلَّة هذا الغرض، فام هو الضَّ لكن يبقى السُّ

بذلك يف رواياهتم األخرى؟

جواز نقل الرِّوايات باهعنل 

قال: قلت أليب عبد اهللg: أسمع احلديث منك،  أو غريه رفعه  املختار  ابن  فعن 
َفَلَعيلِّ ل أرويه كام سمعته فقال: »إذا أصبَت الصلب منه فال بأس، إنَّما هو بمنزلة تعال، 

واقعد، واجلس«)2(.   ، وهلمَّ

ياري عن بعض أصحابنا يرفعه إىل أيب عبد اهللg قال: »إذا أصبت  وعن عبد اهلل السَّ

))( بحار األنوار، العالمة املجلس، ج 52، ص 48).
)2( وسائل الشيعة، احلّر العاميل، ج 27، ص 05).
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معنى حديثنا فأعرب عنه بما شئت«))(. 

فأزيد  منك  احلديث  أسمع   :gاهلل عبد  أليب  قلت  قال:  مسلم  بن  د  حممَّ وعن 
بأس«)2(.  فال  معانيه  تريد  كنت  »إْن  قال:  وأنقص؟ 

إيّن أسمع الكالم منك فأريد أن   :gوعن داود بن فرقد قال: قلت أليب عبد اهلل
أرويه كام سمعته منك فال جييء، قال: »فتعمد ذلك؟« قلت: ل، فقال: »تريد المعاني؟« 

قلت: نعم، قال: »فال بأس«)3(. 

عاء سّر االلتزام بنّص المُّ

بالوصفة  أشبه   iعنهم الوارد  عاء  الدُّ أنَّ  هو  ذلك  يف  السَّ  إنَّ  يقال:  أن  يمكن 
ة. فعن أيب  ت النتيجة املرجوَّ الطبّية أو اخلطَّة العالجّية التي متى ما تغريَّ فيها يشء تغريَّ
ماء وقد ُأبرَم إبرامًا«)4(.  عاء يردُّ القضاء، وقد نزل من السَّ عبد اهلل g أنَّه قال: »إنَّ الدُّ
عاء فإنَّه مفتاح  عاء يرد القضاء بعد ما ُأبرم إبرامًا، فأكثر من الدُّ وعنه g أنَّه قال: »الدُّ

عاء«)5(.  الّلهa إاّل بالدُّ كلِّ رحمة، ونجاح كلِّ حاجة، وال ينال ما عند 

ُتنال به كلَّ حاجة، ل َشكَّ  إبرامًا، والذي  ُأبِرَم  الَقضاِء وقد  َردِّ  القادر عىل  عاء  فالدُّ
 . مرَّ كام  موانُعه  وترَتِفع  رشائُطه  َق  َتَتَحقَّ أن  بعد  األمور  يف  تكوينيٍّ  تأثري  نحو  له  أنَّ  يف 
َأْطَلَعهم  قد  بانية،  الرَّ الفضائل  وجممع  اإلهلية  األرسار  مستودع   gم أهنَّ وبمالحظة 
اهلل a عىل ما مل ُيْطِلْع عليه أحدًا سواهم، وأنَّ من أحد هذه املعارف والعلوم التي بني 
ق  ة أن تتحقَّ يدهيم علم احلروف والتاكيب اللغوّية التي ُيمكن من خالهلا وبصياغة خاصَّ

))( املصدر نفسه.
)2( الكايّف، الكلينّي، ج )، ص )5.

)3( املصدر نفسه.
)4( املصدر نفسه، ج 2، ص 469.
)5( املصدر نفسه، ج 2، ص 470.
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عاء.  الدُّ تبديل صيغة  ُيعلم رسُّ إرصارهم عىل عدم  بالطرق العتيادّية؛  تتيس  نتائج ل 

أمحد  بن  عيّل  بن  د  حممَّ بن  الرمحن  عبد  الشيخ  عن  ة  املودَّ ينابيع  يف  القندوزّي  نقل 
قوله:  البسطامّي 

إليه  د رسول اهلل  e و نا حمّمَ وف من سيدنا وموال  ورث علم أسرار احلر
ً
"مث إّنَ اإلمام عليا

اإلشارة بقولهe: »أنا مدينة العلم وعلّي بابها«، وهو أَّول من وضع وفق مائة يف مائة يف 
ين  وف من أبهيما، مّثَ ابنه اإلمام ز اإلسالم، مّثَ اإلمامان احلسن واحلسني ورثا علم أسرار احلر
، مث ابنه اإلمام جعفر  د الباقر وف، مّثَ ابنه اإلمام حمّمَ العابدين ورث من أبيه علم أسرار احلر
الصادق:  جعفر  اإلمام  وقال  كنوزه.  طالسم   

َ
وفّك رموزه،  معاقد   

َّ
حل الذي  وهو  الصادق، 

»ِعْلمنا غابر ومزبور، وكتاب مسطور، في رقٍّ منشور، ونكت في القلوب، ومفاتيح أسرار 
الغيوب، ونقر في األسماع، وال تنفر منه الطِّباع، وعندنا الجفر األبيض، والجفر األحمر، 

 .)(("» حيفة، وكتاب عليٍّ والجفر األكبر، والجفر األصغر، والجامعة، والصَّ

إبداِعه  ل  أوَّ »وكان  قال:  ايب  الصَّ عمران  مع   gضا الرِّ اإلمام  مناظرة  حديث  ويف 
وإرادته ومشيته الحروف التي جعلها أصاًل لكلِّ شيء، ودلياًل على كلِّ مدرك، وفاصاًل 
لكلِّ مشكل، وبتلك الحروف تفريق كلِّ شيء من اسم حٍق وباطٍل، أو فعل، أو مفعول، 

أو معنى، أو غير معنى، وعليها اجتمعت األمور كلُّها«)2(. 

عاء الحرص ىلع عمم حصول األعماء ىلع المُّ

اكيب والعبارات عن التحريف  بب هو حفظ هذه التَّ َفُيْحَتَمُل عىل هذا أن يكوَن السَّ
ق النتائج املرجوة منها، وقد َيْشَهُد لذلك ما ورد عنهمi من حرصهم عىل  كي تتحقَّ
أّل تقع أدعيتهم بأيدي أعدائهم فيسيئوا الستفادة منها ملا هلا من أثر تكويني كام يستفاد.

))( ينابيع املوّدة لذوي القربى، القندوزّي، ج 3، ص 98).
)2( عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، ج )، ص 54).
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فقد ورد عن متوكل بن هارون أنَّه لقي حييى بن زيد بن اإلمام زين العابدينg وهو 
ٌه إىل خراسان، فدار بينهام كالم كان من ضمنه أنَّ حييى سأل املتوكل إِْن كان كتب  متوجِّ
شيئًا من العلم عن اإلمام الصادقg، فأخرج له وجوهًا من العلم كان من ضمنها 
جادية. فأخرج حييى نسخة أخرى من الصحيفة من حفظ أبيه  حيفة السَّ نسخة من الصَّ
زيد عن اإلمام السجاد وقال: إنَّ أيب أوصاين بصوهنا، ومنعها غري أهلها. ثمَّ دفع نسخة 
ٍ حسٍن، وأعرضه عيلَّ لعيل  عاء بخط بنيِّ املتوكل إىل غالم كان معه، وقال: اكتب هذا الدُّ

أحفظه، )فإيّن كنت أطلبه من جعفر حفظه اهلل فيمنعنيه(.

ل:   ثمَّ بعد أن علم أنَّه ُيقتل كأبيه زيد كام أخب به اإلمام الصادقg، قال للمتوكِّ
واهلل يا متوكل، لول ما ذكرت من قول ابن عّمي إنَّني ُأقَتل وأصلب ملا دفعتها إليك، 
ولكنُت هبا ضنِّينا، ولكنَّي أعلم أنَّ قوله حقٌّ أخذه عن آبائه، وأنَّه سيصح، )فخفت أن 
فاقبضها  ألنفسهم(،  خزائنهم  يف  خروه  ويدَّ فيكتموه  أمية  بني  إىل  العلم  هذا  مثل  يقع 
واكفنيها وتربَّص هبا، فإذا قىض اهللّ من أمري وأمر هؤلء القوم ما هو قاض، فهي أمانة 
د وإبراهيم ابنَي عبد اهلل بن احلسن بن احلسن  ي حممَّ يل عندك حتى توصلها إىل ابنَي عمِّ
فلامَّ قتل  حيفة،  الصَّ ل: فقبضت  املتوكِّ القائامن يف هذا األمر بعدي، قال  ام  بن عيّل، فإهنَّ
حييى بن زيد رصت إىل املدينة، فلقيت أبا عبد اهللg فحدثته احلديث عن حييى، فبكى 
ي وألحقه بآبائه وأجداده، والّله يا متوكِّل، ما  واشتدَّ وجُده به، وقال: »رحم الله ابن عمِّ
عاء إليه إاّل الذي خافه على صحيفة أبيه، وأين الصحيفة؟« فقلت:  منعني من دفع الدُّ
 ،»g ي علّي بن الحسين ي زيد، ودعاء جدِّ ها هي. ففتحها، قال: »هذا والله خطُّ عمِّ
ه  عاء الذي أمرتك بحفظه وصونه«. ثمَّ وجَّ ثمَّ قال لبنه: »قم يا إسماعيل، فأتني بالدُّ
كما يحيى من أبيه، قد  د وإبراهيم فجاءا. فقال: »هذا ميراث ابن عمَّ اإلمام g إىل حممَّ
اهلل، قل  فقال: رمحك  فيه شرطًا«.  به دون إخوته، ونحن مشترطون عليكما  خّصكما 
فقولك املقبول، فقال: »ال تخرجا بهذه الصحيفة من المدينة«. قال: ومل ذاك؟ قال: »إنَّ 
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ه  ابن عّمكما خاف عليها أمرًا أخافه أنا عليكما«. قال: »إنَّما خاف عليها حين علم أنَّ
ُيقتل«، فقال أبو عبد اهللg: »وأنتما فال تأمنا، فوالّله إّني ألعلم أنَّكما ستخرجان كما 

خرج، وستقتالن كما قتل«))(. 

امت أنَّه قال: »إنَّ يوشع بن نون وصي  وُرِوَي عن اإلمام الباقرg يف شأن دعاء السِّ
إسرائيل  بني  نفوس  هائلة، ضعفت  في صور  وكانوا  العماليق  لما حارب   hموسى
عنهم، فشكوا إلى اللهa، فأمر الّله تعالى يوشعg أن يأمر الخواّص من بني إسرائيل 
ة من الخزف فارغة على كتفه األيسر باسم عمليق، ويأخذ  أن يأخذ كلُّ واحٍد منهم جرَّ
عاء -يعني  بيمينه قرنًا مثقوبًا من قرون الغنم، ويقرأ كلُّ واحد منهم في القرن هذا الدُّ

دعاء السمات- )لئال يسترق السمع بعض شياطين الجنِّ واإلنس فيتعلَّموه)«)2(. 

سبب لخر

ولقائٍل أن يقول: إنَّ حرصهمg عىل عدم وقوع أدعيتهم بأيدي أعدائهم ليس من 
هم إىل غري أهله التي قد وردت يف  بب، وإنَّام ألنَّ ذلك داخل يف إذاعة رسِّ أجل هذا السَّ

حرمته روايات كثرية. 

الم، وأعلمهم أن  فعن أيب سعيد املدائني قال: قال أبو عبد اهللg: »اقرء موالينا السَّ
الحبَّة  يجعلوا حديثنا في حصون حصينة، وصدور فقيهة، وأحالم رزينة، والذي فلق 
وبرأ النّسمة، ما الشاتم لنا عرضًا والنَّاصب لنا حربًا أشدُّ مؤونة من المذيع علينا حديثنا 

عند من ال يحتمله«)3(. 

وعن أيب عبد اهللg أنَّه قال: »من أذاع علينا حديثنا هو بمنزلة من جحدنا حقنا«)4(. 
ادّية، ص 9)6. جَّ حيفة السَّ ))( راجع الصَّ

)2( بحار األنوار، العالمة املجلس، ج 3)، ص 372.
)3( بحار األنوار، العالمة املجلس، ج 2، ص 79.

)4( املصدر نفسه.
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ه قَتَلنا قتل عمد ال قتل خطأ«))(.  وقالg: »ليس منَّا من أذاع حديثنا، فإنَّ

وباعتبار أنَّ أدعيتهمi مشحونة ببيان مقام النبيِّ األعظم وأهل بيتهi عند اهلل، 
ة نحوهم، إىل غري ذلك  وما يستوجبونه من الحتام والتَّقدير والنقياد والطَّاعة من األمَّ
ة التي يسلِّم هبا كلُّ من وصلت إىل مسامعه؛ كان إذاعة ذلك وإشاعته  من املعارف احلقَّ
ة  بني أعداءهم احلاقدين الذين يأخذوهنم بالتُّهمة والظنة ممَّا جيلب هلم ولشيعتهم املرضَّ
.iواحلرج، فحرصوا عىل أّل تقع بأيدي أعداءهم وأن ُتتداول بني حمبيهم وشيعتهم

وقد ُنسب لإلمام زين العابدينg قوله: 

كـــيال يــرى الـحقَّ ذو جـــهٍل فيفتتناإينِّ ألكتــُم مــن عــــلمي جــواهَره
حـــسٍن أبـــو  هــذا  يف  م  تقـــدَّ احلـــسناوقد  قبَله  ـــى  ووصَّ احلــسنِي  إىل 
ــن يعــبُد الَوثناوربَّ جـــوهِر عـــلٍم لــو أبـــوُح به لـــقيل لـــي أنَت ممَـّ
دمي مسـلمون  رجـــاٌل  َحســنا)2(ولســتحلَّ  يـــأتوَنه  مـــا  أقبــَح  يرون 

عودًا ىلع االحتمال األول

أقول: هذا احتامل وارد وصحيح، لول وجود بعض النُّصوص التي تساعد الحتامل 
ل.  األوَّ

ل قال: محلت أبا عبد اهللg احلملة الثَّانية إىل الكوفة وأبو جعفر  فعن صفوان اجلامَّ
املنصور هبا فلامَّ أرشف عىل اهلاشمّية مدينة أيب جعفر أخرج رجله من غرز الرجل، ثمَّ 
ة بيضاء، فلامَّ دخل عليه قال له أبو جعفر:  نزل ودعى ببغلة شهباء، ولبس ثيابًا بيضًا وكمَّ
أبناء األنبياء؟« فقال:  لقد تشبَّهت باألنبياء، فقال أبو عبد اهللg: »وأنَّى تبعدني من 
لقد مهمت أن أبعث إىل املدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها، فقال: »ولم ذلك يا أمير 

))( املصدر نفسه.
)2( الوايّف، الفيض الكاشاين، ج )، ص )).
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المؤمنين؟« فقال: رفع إيلَّ أنَّ مولك املعىلَّ بن ُخنيس يدعو إليك وجيمع لك األموال، 
واملش،  واهلدي  والعتاق  بالطَّالق  إّل  منك  أرىض  لست  فقال:  كان«،  ما  »واهلل  فقال: 
فقال: »أبِاألنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟ إنَّه من لم يرض بالّله فليس من الّله في 
؟ فقال: »وأنَّى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول اللهe؟!«  ه عيلَّ شيء«، فقال: أتتفقَّ
فقال: فإينَّ أمجع بينك وبني من سعى بك، قال: »فافعل«، فجاء الرجل الذي سعى به، 
هادة  فقال له أبو عبد اهلل: »يا هذا«، فقال: نعم، واهلل الذي ل إله إل هو عامل الغيب والشَّ
د الّلَه فيستحيي من  الرمحن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد اهللg: »ويلك، تمجِّ
تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوته، وألجئت إلى حولي وقوتي«، فحَلف 
ها حتى وقع ميتًا، فقال له أبو جعفر: ل أصدق بعدها عليك أبدًا،  جل، فلم يستتمَّ هبا الرَّ

ه))(.  وأحسن جائزته وردَّ

تِه،  وعن أمري املؤمننيg: »أحلِفوا الظَّالم إذا أردتم يمينه بأنَّه برئ من حول الله وقوَّ
فإنَّه إذا حَلف بها كاذبًا ُعوِجل، وإذا حَلف بالّله الذي ال إله إاّل هو لم ُيعاَجل؛ ألنَّه قْد 

د الله سبحانه«)2(.  وحَّ

بن  جعفر  أنَّ  المنصور  إلى  وشى  رجاًل  »إنَّ   :gأبيه عن  ضا  الرِّ اإلمام  وعن 
فقال  املنصور  فأحرضه  عليهم،  ليخرج  النَّاس  عىل  لنفسه  البيعة  يأخذ   g د محمَّ
جل عىل  الصادقg: »ما فعلت شيئًا من ذلك«، فقال املنصور حلاجبه: حلِّف هذا الرَّ
إله إل هو،  الذي ل  ادقg- فقال احلاجب: قل واهلل  الصَّ ما حكاه عن هذا -يعني 
ادقg: »ال تحلِّفه هكذا، فإنِّي سمعُت أبي  -وجعل يغلِّظ عليه اليمني - فقال الصَّ
ي رسول اللهe أنَّه قال: إنَّ ِمن النَّاس من يحلف بالله كاذبًا، فيعظِّم  يذكر عن جدِّ
إثم كذبه ويمينه، ولكن  لّله على  فيأتي تعظيمه  الحسنى  يمينه ويصفه بصفاته  الّله في 

))(  الكايّف، الكلينّي، ج 6، ص 446.
)2(  وسائل الشيعة، احلّر العاميل، ج 23، ص 270.
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دعني ُأحلِّفه باليمين التي حدثني أبي عن رسول اللهe أنَّه ال يحلف بها حالف إاّل 
باء بإثمه«، فقال املنصور: فحلفه إذًا يا جعفر، فقال الصادقg للرجل قل: »إن كنُت 
جل،  الرَّ فقاهلا  إلى حولي وقوتي«،  وقوته ولجأت  الله  فبرئت من حول  كاذبًا عليك، 
جل ميِّتًا،  ادقg: »الّلهم إن كان كاذبًا فأمته«، فام استتمَّ كالمه حتى سقط الرَّ فقال الصَّ

به))(.  وُميض  واحتمل، 

عاء تأثرٌي ولو وقع من الَظَلمة وهو ما أسميناه باألثر التكوينّي  فيتَّضح من ذلك أنَّ للدُّ
للدعاء، مضافًا إىل أنَّه قد ورد املنع من بذله حتى لغري أعدائهمi، فقد ورد عن اإلمام 
ومخزونه،  العلم  مكنون  عميق  من  »هذا  قال:  أنَّه  السامت  دعاء  وصف  يف   gالباقر

بيان، والظَّالمين والمنافقين«)2(.  فهاء، والصُّ فادعوا به، وال تبذلوه للنِّساء السُّ

واية بقوله:  وقد َعلََّق صاحب رياض السالكني السيد عيّل خان املديّنO عىل هذه الرِّ
عاء بها فيما ال يحّل سفهًا أو ظلمًا«)3(.  »وإنَّما أمر بمنعها هؤالء لئال يستعملون الدُّ

الخالصة
منها  والتي  ورد،  كام  عاء  الدُّ حفظ  من  الغرِض  يف  رة  املتصوَّ الحتاملت  مجيع  عىل 
عاء وإْن كنَّا ل نجزم بذلك؛ ل شكَّ يف أّن اللتزام باألدعية  احتاملية األثر التَّكوينّي للدُّ
م  أهنَّ جهة  من  للنتيجة،  واألرسع  واألفضل  األوىل  هو   iالبيت أهل  عن  املأثورة 

.aاهلل مع  اخلطاب  بلغة  واألعرف  األقرب 

اللتزام  ورضا-  توفيقًا  اهلل  -زادهم  املحتمني  األدعية  اء  قرَّ من  نأمل  ا  فإنَّ ولذلك   
بام ورد عنهمi يف األدعية املأثورة، بال زيادة ول نقيصة، ول تبديل؛ ألجل حصول 

))(  وسائل الشيعة، احلّر العاميل، ج 23، ص )27.
)2( بحار األنوار، العالمة املجلس، ج 87، ص 02).

)3( رياض السالكني، سيد عيّل خان املدين، ج )، ص 02).
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نظرة حول كتاب )اإلسالم يقود الحیاة( للشهید السّید محّمد باقر الصدر�

عاء.  الدُّ املنشودة من  الغاية 

محة، وأن يوفِّقنا ملا يقربنا  اللُّطف والرَّ إلينا بعني  نسأل اهللd أن ينظر 
عفاء بجاه نبّيه  من رضاه، وأن يرفع هذا الوباء والبالء عن رؤوس عباده الضُّ

.Ðامليامني وآله  األعظم 



شخصنة الدِّين وجدليَّة العاطفة

                                الشيخ علّي أحمم اليفيرّل

الملّخص:

ربط  منها  واملقصود  الدين  شخصنة  مسألة  إىل  الكاتب  ض  تعرَّ
ين  الدِّ شخصنة  رضورة  يدلُّ  ما  ذكر  أن  فبعد  باألشخاص،  ين  الدِّ
لني  األوَّ أيني  للرَّ مناقشًا  ذلك،  حول  آراء  ثالثة  ذكر  إمجايل،   بشكٍل 
أي  الرَّ واختار  خصنة،  للشَّ املطلق  والقبول  املطلق  الرفض  ومها 
ربطه  أي  ين،  الدِّ شخصنة  من  بدَّ  ل  أنَّه  إىل  يذهب  والذي  الثَّالث 
معينة،  قيود ضوابط  الغيبة، ولكن ضمن  املعصوم يف زمن  مع غري 

.iالبيت أهل  بروايات  ذلك  بيان  يف  مستعينًا 
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مقدمة
َجاِل  ين بِالرِّ ادقg أنَّه قال: »َمْن َدَخَل فِي َهَذا الدِّ ورد عن سيِّدنا ومولنا اإلمام الصَّ
نَِّة َزاَلِت اْلِجَباُل َقْبَل َأْن  َجاُل َكَما َأْدَخُلوُه فِيِه وَمْن َدَخَل فِيِه بِاْلكَِتاِب والسُّ َأْخَرَجُه ِمنُْه الرِّ

َيُزوَل«.))(.

ة عىل  النَّظري، وآثاره ممتدَّ املستوى  ين باألشخاص جدليَّة واسعة عىل  الدِّ ُيعدُّ ربط 
املستوى التَّطبيقّي، منها ما هو سلبّي، ومنها ما هو إجيايّب، ومن أجل تبنيُّ حقيقة األمر، 

وما ينبغي فيه، فلنتناول هذا املوضوع -عىل سعتِه- خمترصينه يف أربع نقاط:

النَّقطة األولى: تحليل جذور )شخصنة الدِّين(
خصنة يف معادلة التَّديُّن: وهنا أموٌر تبنيِّ موقع الشَّ

من . ) أعامقهم  النَّاس، وهي موجودة يف  كلُّ  عليها  ُجبل  ة،  فطريَّ مسألة  التديُّن  إنَّ 
خلقتهم. أصل 

هذه . 2 عن  شذَّ  ممَّن  ندر  ما  إّل  دين،  عىل  كلَّهم  النَّاس  أنَّ  ل  األوَّ األمر  عىل  ع  يتفرَّ
، فهذه  الفطرة ادَّعاًء، وهو رغم ذلك لو رجع إىل أعامقه لوجد نفسه متعلِّقة بديٍن، وبربٍّ

ة. التَّديُّن مسألة عامَّ ة أوجبت أن تكون مسألة  الفطريَّ املسألة 

إنَّ حتقيق التديُّن -فكرًا وسلوكًا- ل يمكن أن حيصل عادًة إّل باألخذ عن أحد، . 3
ين -أيُّ دين- حيتاج إىل قيِّم؛ ولذا نجد أصحاب األديان يرجعون يف هناية األمر إىل  فالدِّ
 ، ين وتوجيهاته، أنبياء كانوا، أو أوصياء، أو رهباناً رؤوٍس وقادٍة، ُتؤخذ عنهم معامل الدِّ

ين يف جهة األخذ مآله إىل رأس ُيؤخذ عنه. أو أحبارًا، أو علامء، وهكذا، فالدِّ

الواقع، . 4 ل -يف  أنَّه متفضِّ إذ  أس؛  الرَّ العاطفّي هبذا  تنبثق مسألة الرتباط  من هنا 

))( الغيبة للنعامين، ص: 22.
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ن  أو يف نظر املتديِّن عىل األقل- عىل املتديِّن، بإرشاده إىل ما ينبغي، وما ل ينبغي، فتتكوَّ
ينّي أكثر  ابطة العاطفيَّة النَّسبيَّة، فُيعَشق القائُد الدِّ عىل إثر ذلك رابطة عاطفيَّة قد تفوق الرَّ

ديق. ، واألخ، والصَّ حتى من عشق األب، واألمِّ

ابطة العاطفيَّة هي الرافد الذي ل غنى عنه، الذي يضمن . 5 ل شكَّ يف أنَّ هذه الرَّ
النَّاس ليست جمبورة عىل األخذ من شخصيَّة منبوذة  فإنَّ  استمرار عمليَّة األخذ، وإّل 
ين«))(،  ين ُهَو اْلُحبُّ َواْلُحبُّ ُهَو الدِّ ومكروهة لدهيم، ومن هنا ورد عن الباقرg: »الدِّ
ين وقادته ركٌن أساٌس يف إشباع حاجات عمليَّة التَّديُّن. ابطة العاطفيَّة بأرباب الدِّ فإنَّ الرَّ

ين ركنًا أساسًا يف . 6 الدِّ العاطفيَّة برؤوس  ابطة  الرَّ فيه  يف الوقت نفسه الذي تكون 
ا من اخلطورة بمكان، بحيث قد تنقلب عىل صاحبها بآثار  ين والعمل به، إّل أهنَّ ي الدِّ تلقِّ
أس، فُيخطئ بذلك ما  عكسيَّة خطرية جدًا، حني خُيطئ املتديِّن حتديَد مصداِق هذا الرَّ
ل  ألنَّه  وحده؛  باملعصوم  الرتباط  رضورة  فكرة  جاءت  هنا  ومن  ِديٍن،  من  طلَبه  أراد 
ين كام نزل من دون أيِّ إضافة أو نقيصة أهوائيَّة أو ذوقيَّة، إل  ضامنة حقيقية ألخذ الدِّ
ُمنتجًا  العاطفّي  الرتباط  هذا  سيكون  وحينها  وحده،  املعصوم  خصوص  عن  باألخذ 

ة، وإّل كان خطرًا دامهًا. ثمرته املرجوَّ

 gهذا املعنى مستفيضًا، فعن الثُّاميّل قال: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر iمن هنا ورد عنهم
َبَع َهواهُ بَِغرْيِ ُهدًى ِمَن اهللِ{، َقاَل: »َعنَى اللُه بَِها  ِن اتَّ َضلُّ ِممَّ

َ
َعْن َقْوِل اهللaِ }َوَمْن أ

ِة اْلُهَدى«)2(، وعنهg: »َمْن َداَن اللَه بَِغْيِر َسَماٍع  َخَذ ِدينَُه َرْأَيُه ِمْن َغْيِر إَِماٍم ِمْن َأئِمَّ َمِن اتَّ
ُه َلْيَس ِعنَْد َأَحٍد  َعْن َصاِدٍق َأْلَزَمُه اللُه اْلَبتََّة ]التيه[ إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«)3(، وعنهg: »َأَما إِنَّ
َيْقِضي  النَّاِس  ِمَن  َأَحٌد  اْلَبْيِت واَل  َأْهَل  ِمنَّا  َأَخُذوُه  النَّاِس َحقٌّ واَل َصَواٌب إاِلَّ َشْيٌء  ِمَن 

))( املحاسن للبقي ، ج)، ص: 263.
)2( بصائر الدرجات يف فضائل آل حممدe، حممد بن احلسن الصفار، ج)، ص: 3).
)3( بصائر الدرجات يف فضائل آل حممدe، حممد بن احلسن الصفار، ج )، ص: 4).
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َأبِي  ْبُن  اْلُمْؤِمنِيَن َعلِيُّ  َأِميُر  ُلُه وُسنَنُُه  اْلَقَضاِء وَباُبُه وَأوَّ َذلَِك  إاِلَّ وِمْفَتاُح  بَِحقٍّ واَل َعْدٍل 
َواُب  َطالٍِب g، َفإَِذا اْشُتبَِهْت َعَلْيِهُم اأْلُُموُر َكاَن اْلَخَطُأ ِمْن ِقَبلِِهْم إَِذا َأْخَطُئوا، والصَّ
َهَذا  ِمْن  َيْخُرْج  َلْم  َما  َأَصاُبوا«))(، وعنهg: »ُكلَّ إَِذا   gَطالٍِب َأبِي  ْبِن  َعلِيِّ  ِقَبِل  ِمْن 
اْلَبْيِت َفُهَو َباطٌِل«)2(، وهذا شامٌل ملا خرج يشء منه من هذا البيت، واختلط بغريه، فإنَّه 

.iككلٍّ ليس من هذا البيت

َغْيِرَنا«)3(،  بُِعْرَوِة  ٌك  ُمَتَمسِّ ِمْن ِشيَعتِنَا وُهَو  ُه  َأنَّ َزَعَم  َمْن  ادقg: »َكَذَب  وعن الصَّ
اللُه  َقاَل  ْن  ِممَّ ُعَتْيَبَة  ْبَن  اْلَحَكَم  »إِنَّ  قال يل:  قال:   gأيب عبد اهلل أيب بصري عن  وعن 
ِق اْلَحَكُم  ِخِر وما ُهْم بُِمْؤِمننَِي{ َفْلُيَشرِّ

ْ
َْوِم ال }َوِمَن انلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللِ وبِالْ

.)4(»gَجْبَرئِيُل َعَلْيِهْم  َنَزَل  َبْيٍت  َأْهِل  ِمْن  إاِلَّ  اْلِعْلَم  ُيِصيُب  اَل  َأَما واللِه  ْب،  وْلُيَغرِّ

بغرِي  اتصاٍل  أو  أخٍذ  وأيُّ  غري،  ل  املعصوم  عن  يكون  أن  األخذ  يف  األصُل  إذن: 
.gالبيت أهل  نظر  يف  له  قيمة  ول  ة،  بحجَّ فليس  املعصوم 

يبقى الكالُم يف أنَّ هذا األخذ املبارش عن املعصوم إذا كان غري متاح -كام هو األمر . 7
ؤية  يف زماننا، بل حتى يف زماهنمi يف كثري من احلالت- فام هو العمل؟ مع ضمِّ الرُّ
ابقة إىل ما تفرضه الظُّروف -التي تفرض عدم إمكان التِّصال باملعصوم دومًا حتى  السَّ
 i رية امُلمضاة من أهل البيت يف عرص ظهوره فضاًل عن عرص غيابه- فقد جرت السِّ
ون األقرب إىل املعصوم قدر اإلمكان، مع العلم  جال الذين ُيعدُّ عىل األخذ من صدور الرِّ
بالفارق الكبري بينهام، ولذا جاءت السلسلة كالتايل: األصل، وهو اهلل تعاىل، ثمَّ فروعه 
العاملون،  العلامء  ثمَّ  العدول،  الفقهاء  ثمَّ   ،gاألطهار واألئمة  النَّبي)ص(،  يف  مُمثَّلة 

))( األمايل )للمفيد(، ص: 96.
)2( بصائر الدرجات يف فضائل آل حممدe، حممد بن احلسن الصفار، ج )، ص: ))5.

)3( صفات الشيعة، الشيخ الصدوق، ص: 3.
)4(  بصائر الدرجات يف فضائل آل حممدe، حممد بن احلسن الصفار، ج)، ص: 9.
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فهو خٌط واحٌد، وسلسلٌة واحدٌة، مع حفظ الفارق بني املعصوم وغريه.

غاية . 8 يف  مسألة  عندنا  نشأت  اضطرارًا،  املعصوم  بغري  لً  تنزُّ لسة  السِّ انتهاء  مع   
وإعامل  املعصومة،  غري  خصيات  بالشَّ ربطه  أي  ين،  الدِّ شخصنة  مسألة  وهي  األمهّية، 
املعصوم،  بغري  مطلقًا  التعلُّق  يكون  بحيث  أوجها،  يف  الرتباط  هذا  يف  احلبِّ  عاطفة 
مني؛ حيث ل ُيؤَمن من  فانفتح الباب وفقًا لذلك إىل إدخال الفساد، وخلط الغثِّ بالسَّ
الح املأخوذ عنه ألَّ يقع يف اخلطأ كونه غري معصوم، هذا من جهٍة، ومن جهة  نفس الصَّ
أخرى ل ُيؤَمن ألَّ ُيؤَخذ عن النَّموذج املرتىض عندهمi؛ حيث قد يشتبه املؤمن يف 
ينية بأيِّ شكٍل من  يادة الدِّ عي القِّ اٍل يدَّ حتديد مصداق من يأخذ عنه، فيقع بني يَدْي دجَّ

أشكاهلا، فيكون ضحيَته عقيدًة وسلوكًا من حيث يعلم أو ل يعلم.

ؤال املهمِّ هنا: كيف نعالج هذه املشكلة الواردة؟! فمن جهة: ل بدَّ من شخصنة  والسُّ
ين باألشخاص يف حتقيق عملّية التديُّن،  ين ولو بمقدار؛ حيث اتَّضحت أمهّية ربط الدِّ الدِّ
ين إىل  وتلبية متطلباهتا، ومن جهة أخرى: قد نكون بذلك يف وارد نسبة ما ليس يف الدِّ

خصنة حينئٍذ! لوك، ويضيع اهلدف من الشَّ ين، فتفسد العقيدة، ويفسد السُّ الدِّ

النُّقطة الثَّانية: اآلراء حول )شخصنة الدِّين(
ين باألشخاص يف هذا العرص -بعد الفراغ من  ة نظرّيات، فإنَّ ربط الدِّ وهنا تأيت عدَّ

دة: رضورة ربطِه باملعصومنيg، وأخذه عنهم- فيه آراء متعدِّ

ين ه غير اهعصوم الرنأل األونل: الرنلض اهطلق لشخصنة المِّ

 بمعنى عدم جواز األخذ من غري املعصوم، إّل أن يكون راويًا عنهم، فاألخذ حقيقة 
هذا  أصحاَب  وكأنَّ   ،iإليهم ل  للتوصِّ واسطة  إّل  اوي  الرَّ وما  فقط،  املعصوم  عن 

ض يف النَّظر إىل هذه الواسطة بعني الطَّريقيَّة. أي يرون التمحُّ الرَّ
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وختتلف دوافُع هؤالء، فهم صنفان:

ومتمصلحون، . ) ُطرق،  قطَّاع  إل  هم  ما  الُفَقهاء  أنَّ  يرى  من  وهم  )امُلحَدثون(: 
نيا، والوجاهة، ومن هنا ُينظِّرون إىل رضورة النفكاك  يتاجرون بفقاهتهم، ويطلبون الدُّ
ين  وائّي ألخذ الدِّ عن خطِّ الُفَقهاء، وإلغاء التبعيَّة هلم، والتَّعامل املبارش مع املوروث الرِّ

عنه دون واسطة، اعتامدًا عىل العقل.

م رواٌة، . 	 جوع إىل الفقهاء، ولكن بمعنى أهنَّ ثون(: وهم من يرى رضورة الرُّ )امُلحدِّ
يمكن  ل  وما  منها،  أخُذه  يمكن  ما  حيددِّون  فقط  فيها،  ون  متخصصِّ لألخبار،  اٌد  ونقَّ
العتامد عليه منها، وليس هلم أن جيتهدوا بابتداع اآلراء من خالل استنطاق النُّصوص 
ٍة، أو حتليليٍَّة، أو موضوعيَّة، بل عليهم أن ينظروا يف األخبار بنحو نمطيٍّ  برؤيٍة جتديديَّ
حينئٍذ  وجَه  فال   ، التقليديِّ النَّمط  هبذا  النَّاس  خاَطبوا   iالبيت أهل  ألنَّ  ؛  تقليديٍّ

ألفاظها. مداليل ظنيَّة ل حتتملها  النُّصوص  إلعطاء هذه 

 :gادق الصَّ عن  ما  منها  وايات،  الرِّ من  عديٍد  مفاد  إىل  ذلك  يف  استندوا  وربَّام 
الفقهاء  منازل  أنَّ  ظاهرها  فإنَّ  َعنَّا«))(؛  ِرَواَياتِِهْم  َقْدِر  َعَلى  ِمنَّا  َجاِل  الرِّ َمنَاِزَل  »اْعِرُفوا 
راية،  الدِّ ا  واية، وأمَّ الرِّ عندهمi بقدر روايتهم، وبحسب خبهتم يف ما يتطلَّبه علم 

.iُتؤَخذ موضوعًا يف احلكم بقرب منزلتهم منهم فلم 

طريقًا  والجتهاد،  والستحسان،  أي،  الرَّ بطالن  بياِن  يف  روايات  من  جاء  ما  وكذا 
 ،iلكشٍف واقعيٍّ لألحكام، ممَّا ُيفهم منه رضورة القتصار عىل ظواهر ما جاء عنهم

دون حماولة تعميِقه بام ل حيتمله لفظه، ثمَّ نسبته إليهمi دون وجه حق.

الرأل الثاني:القبول اهطلق لشخصنة المِّين

فإنَّ  املعصوم؛  غياب  عن  بذلك  استعاضًة  األشخاص؛  يف  وبان  الذَّ رضورة  بمعنى 

))( رجال الكش - اختيار معرفة الرجال، ص: 3.
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حيح، وعىل  ة، ومطلوبة، لتحقيق التَّديُّن الصَّ ينّي حالة فطريَّ وبان يف القائد الدِّ حالة الذَّ
هذا فإنَّ هؤلء األشخاص واسطٌة يف أصل املوضوع، ولكّن هذه الواسطة هلا موضوعيَّة، 
أنَّ  احلالة:  امُلعبِّ عن هذه  والتَّعبري األوضح  الطريقيَّة،  نحو  فقط عىل  منظورة  وليست 
أنَّ  إّل   ،iعنهم األخذ  أصل  حلفظ  بعيٍد؛  بمنظاٍر  وساطُته  ُتنظر  عنه  ُيؤخذ  الذي 
ين بنظر املوضوعيَّة؛ تغليبًا  ة هو النَّظر إىل املأخوذ عنه الدِّ املطلوب الواقعّي يف هذه النَّظريَّ
مه، وفضله،  ه عىل تقدُّ هلا عىل مالحظة الطَّريقيَّة فيه، فُيحرص اإلسالم فيه مطلقًا، وُينوَّ
كاملعصوم  األحيان-  من  كثرٍي  -يف  معه  وُيتعامل  غرِيه،  دوَن  التَّقديم  هلذا  واستحقاقه 
ؤية إىل التَّنويه عليها؛ حفظًا ألصل  طر أصحاب هذه الرُّ متامًا، إّل يف مساحات ضيِّقة يضَّ

العصمة. ة  نظريَّ

الرنأل الثنالث: القبول اهقينم لشخصنة المِّين

خص الذي ُيؤخذ عنه ُيلحظ بلحاظ  خصنة عند هؤلء أمٌر بنْي أمرين، فالشَّ إنَّ الشَّ
ل؛ فألنَّ املطلوب  ا اللحاظ األوَّ الطريقيَّة، وبلحاظ املوضوعيَّة أيضًا يف الوقت نفسه، أمَّ
املدار  عليه   gالبيت أهل  رأي  فإنَّ   ،iالبيت أهل  لرأي  يوِصل  أن  منه  األساس 
وجتربة،  خبة،  من  مداركه  بلغت  مهام  عنهم،  املستقّل  أي  للرَّ خصوصيَّة  ول  حقيقة، 
إّل بمقدار ما يعبِّ عنه كلُّ ذلك من األخذ عنهمg عىل وجه اخلصوص،  وسداد، 
ا اللحاظ الثَّاين؛ فألنَّ الواسطة ُيطلب فيها جمموعة من اخلصال الدقيقة، التي متى  وأمَّ
، فال بدَّ من توفُّر الواسطة عىل أمور ُينظر إليها بلحاظ  اختلَّ بعُضها فإنَّ الطريقيَّة ختتلُّ

الواسطة. خص  الشَّ يف  املوضوعيَّة 

حيح من بينها، فأيُّ هذه اآلراء  وهذه اآلراء حتتاُج إىل مناقشٍة من أجل أن يتبنيُّ الصَّ
حيح؟ هذا ما نذكره يف النقطة التالية: هو الصَّ
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النُّقطة الثَّالثة: مناقشة اآلراء الثالثة

منا شة الرنأل األول

مناقشة الصنف األوَّل)احمُلَدثني):

ة والعقالئيَّة كام  صني خالف اإلمالءات الفطريَّ أّوالً: إنَّ إلغاء دور العلامء واملتخصِّ
عىل  لة  امُلحمَّ اآلراء  يف  والتَّضارب  ة،  الفكريَّ الفوىض  باب  يفتح  وهو  سبق،  ممَّا  اتَّضح 

ة. حجَّ دون  من  النُّصوص 

جل الواقع  عوة إىل قطع العالقة مع العلامء بتعميم بعض احلالت من الدَّ ثانيًا: إنَّ الدَّ
ينية عىل كلِّ من شغل هذه املواقع، ُتعدُّ دعوى بعيدًة عن املوضوعيَّة،  يف ادعاء املناصب الدِّ

والواقعيَّة، واإلنصاف.

أي خالف ما أرشد إليه أهل البيتi أنفسهم من رضورة اتباع العامل  ثالثًا: هذا الرَّ
ا  وط التي ستتَّضح فيام يأيت إْن شاء اهلل، ففكرة هؤلء تنقض نفسها بنفسها؛ إذ أهنَّ بالشُّ
نة املحكيَّة مبارشة، وما دور الفقهاء إّل  ي رضورة األخذ عن أهل البيتi بالسُّ تدعِّ
وايات، ثمَّ إنَّ نفَس  ة عندهم هو نفس هذه الرِّ واية، ول شغل لنا بدرايتهم البتَّة، فاحلجَّ الرِّ
العامل،  بتظافر واستفاضة حجٍة إىل رضورة األخذ عن خصوص  ترِشُد  وايات  الرِّ هذه 
ين بنفسه  الدِّ اتباع  الطَّريق الذي ارتضوه يف  ين، فكان  الدِّ وعدم النفصال عنه يف فهِم 

مبطاًل حلجتهم يف بطالن اتباع العلامء.

ومن ذلك ما ورد عن الصادقg: »َمْن َداَن اللَه بَِغْيِر َسَماٍع ِمْن َعالٍِم َصاِدٍق َأْلَزَمُه 
اللُه التَّْيَه إَِلى اْلَعنَاء...«. ))(

))( الغيبة للنعامين، النّص، ص: 34)



109

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

                                الشيخ علّي أحمم اليفيرّل

مناقشة الصنف الثَّاني)احمُلدِّثني):

د  م جمرَّ راية للجميع والقتصار يف التَّواصل مع الفقهاء عىل أهنَّ أّوالً: إنَّ فتح باب الدِّ
وسائط ورواة فقط، يعني جعل حديثهمi رشعة لكلِّ وارد، ويلزم منه أن يفتي كلُّ 
ين؛ ألنَّه عثر عىل رواية هنا، أو عىل حديث هناك، ويلزم منه  غري ذي علم بجهله يف الدِّ
ارع ما ليس فيه، وفتح باب البدعة، واإلفتاء بغري علم، والتَّوهني من  أن ُينسب إىل الشَّ
ين، والستنقاص من حديثهم، وحتكيم اهلوى والستحسان، واخلبط يف معاجلة ما  الدِّ
روي عنهم إذا كان متضاربًا يف ظاهره، والنَّظر إىل مطلق مع إغفال مقيِّده، واإلفتاء وفقًا 
تقّية،  الناسخ ومنسوخه، وما ورد من خب  التفريق بني  صه، وعدم  إلغاء خمصِّ لعام مع 
وما ورد منه جّدًا، وغري ذلك من مستلزمات الصنعة التي ل يقدر عليها حتى العامل إن مل 
يكن فقيهًا جمتهدًا، فضاًل عن عامة النَّاس، فكيف ُيتعاطى حينها مع الفقيه كناقل فقط؟! 
ن  نة الواقعيَّة بنحو احلجة؟! ومن الذي سيتمكَّ نة املحكيَّة عن السُّ ومن الذي سيميِّز السُّ

من ترتيب األثر؟!

دة عن مالحظة  ا حني تذكر جمرَّ واية وحدها ل تكفي، وأهنَّ وقد ورد ما دلَّ عىل أنَّ الرِّ
راية هي الالزم،  واية ملزوم، والدِّ ا تأيت بمعنى إرادة الالزم بذكر امللزوم، فالرِّ راية، فإهنَّ الدِّ
 :g ادق واية إّل بقيمة درايتها. جاء عن الصَّ وهي املراد أساسًا، والقيمة هلا، وما قيمة الرِّ
»اْعِرُفوا َمنَاِزَل ِشيَعتِنَا ِعنَْدَنا َعَلى َقْدِر ِرَواَيتِِهْم َعنَّا وَفْهِمِهْم ِمنَّا«))(، وعنه g: »اْعِرُفوا 
ا اَل َنُعدُّ اْلَفِقيَه ِمنُْهْم َفِقيهًا َحتَّى َيُكوَن  َمنَاِزَل ِشيَعتِنَا بَِقْدِر َما ُيْحِسنُوَن ِمْن ِرَواَياتِِهْم َعنَّا، َفإِنَّ

ٌث«)2(. ُم ُمْحدَّ مًا، واْلُمَفهَّ ثًا؟ َقاَل: »َيُكوُن ُمَفهَّ ثًا«، َفِقيَل َلُه: َأوَيُكوُن امْلُْؤِمُن حُمَدَّ ُمَحدَّ

مi أعطوا كلَّ واحد بمقدار استعداده، فمن جهة اقترصوا  ثانيًا: إنَّ امللحوظ أهنَّ
يف بعض األحاديث عىل املستوى الواضح يف الفهم العريفِّ النمطيِّ املتعارف، خماطبني به 

))( الغيبة للنعامين، النص، ص: 22.
جال، ص: 3. )2( رجال الكش - اختيار معرفة الرِّ
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النَّاس العادّيني، ومن جهة أخرى أفاضوا الكثري من خزائن علومهم عىل من كان يمتلك 
ل بال  يها من أصحاهبم اخللَّصL، فحرص ما ُأثر عنهم يف النَّمط األوَّ استعدادًا لتلقِّ

وجٍه، ويدلُّ عىل ذلك طوائف من رواياهتمi، منها:

ما دلَّ عىل أنَّ حديثهم صعب مستصعب))(.. )

ما دلَّ عىل أنَّ يف حديثهم حمكاًم ومتشاهبًا)2(.. 2

ق يف بيان خزائن . 3 ث فعاًل وفقًا للنمط الثاين الذي لبَّى حاجة اخلُلَّص، فتعمَّ ما حتدَّ
.gعلومهم

املخاطبات  يف  حمصور  واحد  نسق  عىل  تكن  مل   gأحاديثهم أنَّ  يف  شّك  ل  إذن: 
جوع إىل غري املعصوم لفهم ذلك  خصنة إذن، بمعنى الرُّ السطحيَّة العرفيَّة، فال بدَّ من الشَّ

ة ظاهرة. كلِّه، وعدم الستقالل بفهمه بال حجَّ

بالنِّسبة إىل  اوي  الرَّ وايات ما لوحظ فيه خصوص  الرِّ بأنَّ من  التتبُّع يقيض  ثالثًا: إنَّ 
حتديد مناط األخذ عنه، بغض النَّظر عن املروّي، ومنها ما لوحظ فيه خصوص املروي، 
ارع قد اهتمَّ باألمرين  اوي، ومقتىض اجلمع بني األمرين هو: أنَّ الشَّ بغض النَّظر عن الرَّ
ل إىل رأي أهل البيتi ل يمكن إّل  معًا، وهذا ما يلزمنا بنتيجة مفادها: أنَّ التوصُّ
ين يف غري املعصوم، بسبب  اوي واملروّي معًا، ممَّا يعني حتميَّة شخصنة الدِّ بمالحظة الرَّ
يلحظ  الذي  العقالئّي  الطَّريق  هبذا  املعصوم-  دين  إىل  ل  التوصُّ -يف  الطَّريق  انحصار 
اوي، ولكن بشوط بيَّنوهاi، متى ما اتُّبعت، أخذنا بأقرهبا احتاملً  خصوصيات الرَّ

ٍد َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب الَ ُيْؤِمُن بِِه إاِلَّ َمَلٌك  ِهe: إِنَّ َحِديَث آِل ُمَحمَّ ))( منها ما عن اإلمام الباقرg: »َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُه َقْلَبُه لإِْلِيَمان..« بصائر الدرجات، الصفار، ج)، ص: )2. ٌب، َأْو َنبِيٌّ ُمْرَسٌل، َأْو َعْبٌد اْمَتَحَن اللَّ ُمَقرَّ

َضا ]عن الرضا[ g َقاَل: »َمْن َردَّ ُمَتَشابَِه اْلُقْرآِن إَِلى ُمْحَكِمِه ُهِدَي إِلى ِصراٍط  )2( منها ما َعْن َأيِب َحيُّوٍن َمْوىَل الرِّ
وا ُمَتَشابَِهَها إَِلى ُمْحَكِمَها واَل َتتَّبُِعوا  ُمْسَتِقيٍم ُثمَّ َقاَل إِنَّ فِي َأْخَباِرَنا ُمَتَشابِهًا َكُمَتَشابِِه اْلُقْرآِن وُمْحَكمًا َكُمْحَكِم اْلُقْرآِن َفُردُّ

دوق، ج )، ص: 290. يخ الصَّ ُمَتَشابَِهَها ُدوَن ُمْحَكِمَها َفَتِضلُّوا« عيون أخبار الرضاg، الشَّ
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إلصابة دينهمi، ومتى ما ُأخلَّ هبا، فإنَّ نتيجة ذلك هي البتعاد عن منهجهم، وعن 
.iدينهم

أن  يمكن  ل  العرص،  هذا  يف   gالبيت أهل  بأشخاص  ين  الدِّ ربط  أنَّ  والنَّتيجة: 
 ، يكون إّل بربطه بوسائط وأشخاص من غري املعصومنيg، وهذا هو الطريق العريفُّ
، والعقالئيُّ امُلمىض من عندهمg، وهبذا يتَّضح بطالن الرأي األول، وأنَّ  والفطريُّ
رية العقالئيَّة، والسرية  النَّظر إىل الفقهاء بعني الطريقية البحتة أمٌر خمالف للفطرة، والسِّ
املتشعيَّة، فنبقى حينئٍذ بني أمرين: أن ننظر إليهم بعني املوضوعيَّة فقط. أو أن ننظر إليهم 

بعني جامعة بني األمرين.

ين( منا شة الرنأل الثناني )القبول اهطلق لشخصنة المِّ

وأكتفي هنا بمناقشتني:

املناقشة الُعقالئيَّة:

ا ستكون أمام  وبان يف غري املعصوم ما مل تكن مستندة إىل ضوابط، فإهنَّ  إنَّ حالة الذَّ
ين ومرجعياته، ول  باع قادة الدِّ ة من اتِّ حمكٍّ خطري جدًا، قد يؤدِّي إىل عكس النَّتائج املرجوَّ
ضامنة حينئٍذ من النحراف، وعىل ذلك شواهد كثرية، دلَّت عىل أنَّ الرتباط العاطفيَّ 
غري املوزون، والذي ل يتَّكئ عىل ضوابط علميَّة وعمليَّة واضحة، جيعل اإلنسان بمثابة 
ورة  األعمى، وجيعله مستعدًا لرضب الثَّوابت -فضاًل عن غريها- للمحافظة عىل الصُّ
كان  انتشت،  التي  والبدع  وقعت،  التي  اللت  الضَّ من  فكم  حمبوبه،  جتاه  محلها  التي 
بالكالم  ويتالعبون  عون،  ويتخشَّ عون،  يتخضَّ مرىض،  بأشخاص  الرتباط  أساسها 
ضغث،  هذا  فمن  خمتَلطًا،  ين  الدِّ عنهم  ُيؤخذ  وُيضلُّون،  فُيغوون،  واملصطلحات،، 
ومن هذا ضغث، وتكون النتيجة فكرًا هجينًا، وعاطفة خمتلَّة، وعقيدة فاسدة، وادعاًء 
فارة، ودعاوى  ق والتحليل إىل أساس دعاوى السَّ ملظلوميات ل واقع هلا، فانظر بالتعمُّ
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املرجعيَّة الفاسدة، ستجد أنَّ أساسها هو الرتباط العاطفيُّ غري املوزون بالشخصيات 
ين مع هذا الرأي.. الدِّ غري املعصومة، وحينها تتَّضح خطورة شخصنة 

وقد ورد عن النَّبيe »أخوف ما أخاف على أّمتي كلَّ منافق عليم اللسان«))(.

من  أنتجت  ما  وأنتجت  ين،  الدِّ حفظت  التي  هي  خصنة  الشَّ هذه  مثل  إنَّ  ُيقال:  ل 
سبيله. يف  مضحيَّة   ، احلقِّ ين  الدِّ فهم  يف  مستميتة  جمتمعات 

ة املصداق يف بعض األحيان، ما مل يكن موزونًا ومضبوطًا بفكرة  ا نقول: إنَّ صحَّ ألنَّ
حيح اليوم، قد  علمّية ثابتة، ظنٌّ ل ُيغني من احلقِّ شيئًا، فإنَّ الذي وصل إىل املصداق الصَّ
جم بالغيب،  يصل إىل غريه غدًا، فالتَّعويل احلقُّ عىل امليزان العلمّي، ل عىل الظُّنون، والرَّ

والفرصة التي قد ُتتاح، وقد ل تتاح.

املناقشة الرِّوائيَّة:

 هنى أئّمة أهل البيتi عن هكذا ارتباط ما مل يكن مضبوطًا بميزان علمّي وأسس 
ام ورد يف ذلك: واضحة، فمَّ

ِمْن . ) َسَفٍه  وَكلَِمُة  َفاْقَبُلوَها،  َسِفيٍه  ِمْن  ِحْكَمٍة  َكلَِمُة  »َغِريَبَتاِن؛   :eالنَّبي عن 
َحكِيٍم َفاْغِفُروَها«)2(، وعن الصادقg: »إِنَّ اْلِحْكَمَة َلَتُكوُن فِي َقْلِب اْلُمنَافِِق َفَتَجْلَجُل 
اْلُمْؤِمِن  َصْدِر  فِي  اْلُمنَافِِق  َكلَِمُة  وَتُكوُن  اْلُمْؤِمُن،  َفُيوِعَيَها  ُيْخِرَجَها  َحتَّى  َصْدِرِه  فِي 
َفَتَجْلَجُل فِي َصْدِرِه َحتَّى ُيْخِرَجَها َفَيِعَيَها اْلُمنَافُِق«)3(، هذان احلديثان يبيِّنان واقع حال 
السليمة  لفطرته  رجوعه  نتيجة  منافق،  صدر  عن  احلكمة  صدرت  فربام  املعصوم،  غري 
القابعة يف أعامقه، فأثَّر هبا عىل قلب املؤمن، وربام صدرت كلمة النِّفاق عن صدر املؤمن، 
ض يف اإليامن أو يف النِّفاق عند  ملحلِّ عدم عصمته، فأثَّرت يف قلب املنافق، فعزَّ التمحُّ

))( هنج الفصاحة ، ص: 74).
)2( املحاسن للبقي، ج)، ص: 230.

)3( بحار األنوار )ط - بريوت(، ج2، ص: 94.
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عاديِّ النَّاس، والقاعدة العاّمة التي توجب احلذر من كلِّ أحد هي هذه، فاألصل أنَّ غري 
املعصوم هذا هو حاله، إّل ما خرج بدليل ممَّن قذف اهلل تعاىل حبَّهم يف قلوب املؤمنني 
لصفاء رسيرهتم املدلول عليه بكثرة التَّجربة وتكرارها، والتي ُيبزها لنا ظاهرهم احلسن 

ر يصعب ثباته لو كانت صفة اإليامن عندهم مستودعًا ل مستقرًا. بنحو مستمِّ

تعامل  يستدعي طريقة  دام غري معصوم،  ما  منه  املأخوذ  واقِع  توصيف  دلَّ عىل  فام 
لل ما مل  حذرة دائاًم يف عملية األخذ، فاملأخوذ منه عىل صالحه، ل يسلم من اخلطأ والزَّ
يكن معصومًا، فال بدَّ حينئٍذ من التَّعامل مع هذا الواقع -منطقّيًا- بحسبه، فال ُتغَمض 

العني يف األخذ منه دون حتكيم دائم للعمومات والثَّوابت.

َجاِل« َقاَل: . 2 اَك َأْن َتَطَأ َأْعَقاَب الرِّ َئاَسَة، وإِيَّ اَك والرِّ عن الثُّاميّل عن الصادقg: »إِيَّ
َجاِل َفاَم ُثُلَثا َما يِف  ا َأْن َأَطَأ َأْعَقاَب الرِّ َئاَسُة َفَقْد َعَرْفُتَها، وَأمَّ ا الرِّ ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك، َأمَّ
اَك َأْن َتنِْصَب َرُجاًل  َجاِل، َفَقاَل يِل: »َلْيَس َحْيُث َتْذَهُب، إِيَّ َيِدي إِلَّ مِمَّا َوطِْئُت َأْعَقاَب الرِّ

َقُه فِي ُكلِّ َما َقاَل«))(. ِة َفُتَصدِّ ُدوَن اْلُحجَّ

ائل أّنَ مرادهg بوطئ أعقاب الّرِجال مطلق  قال العاّلمة املجلّس: "بيان: ظّنَ الّسَ
ما   

َّ
كل يف  قه  فتصّدِ ة  احلّجَ غير  رجال  تنصب  أن  املراد   :gفقال اس،  الّنَ عن  العلم  أخذ 

وي عن املعصوم أو يفسر ما  ا من ير يقول برأيه من غير أن يسند ذلك إىل املعصومg، فأّمَ
كاألخذ عن  كالمه من غير تلقني، فاألخذ عنه  كالمه ملن ليس له صالحّية فهم  فهمه من 

إليه ليعرف أحكام اهلل تعاىل")2(.  جوع  الّرُ املعصوم، وجيب عىل من ال يعلم 

..«)3(، وظاهر . 3 َجاِل َبْل بِآَيِة اْلَحقِّ ورد عن األمريg: »..إِنَّ ِديَن اللِه اَل ُيْعَرُف بِالرِّ
ين  جال غري املعصومني بحيث ُيؤخذ الدِّ هذا احلديث التنبيه عىل خطورة الرتباط بالرِّ

))( الكايف للشيخ الكليني)ط - اإلسالمية(، ج2، ص: 298.
)2( بحار األنوار )ط - بريوت(، ج2، ص: 83.

)3( األمايل )للمفيد(، ص: 5.
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عنهم بال متحيص وتدقيق فيام يصدر عنهم، وبالتَّسليم املطلق ملا يقولون، بحيث ُيتعامل 
معهم كالتَّعامل مع املعصوم.

والنَّتيجة: أنَّ الرأي الثَّاين ليس صحيحًا، كام هو األمر يف الرأي األّول، ومع مالحظة 
أنَّه  كام  ين  الدِّ إىل  التَّوصل  أنَّ  وهي:  فحسب،  الثالثة  النَّظرية  صحة  تتَّضح  كلِّه،  ذلك 
حيتاج إىل شخصنة يف غري املعصوم، وكام أنَّه حيتاج إىل ارتباط عاطفي باملأخوذ عنه ولو 
ي الضوابط الدقيقة وتطبيقها يف هذا  مل يكن معصومًا، فهو يف نفس الوقت حيتاج إىل حترِّ

الشخص الذي سيؤخذ عنه دين اهلل تعاىل.

لتكوين   iالبيت دها أهل  التي حدَّ وابط  الضَّ ؤال: ما هي تلك  السُّ يأيت  ومن هنا 
املعصومني،  إىل  الوصول  هدف  لتحقيق  املعصومني،  غري  مع  العاطفيَّة  ابطة  الرَّ هذه 

تعاىل. اهلل  شاء  إن  التَّالية  النُّقطة  يف  سيبحث  ما  هذا  وهدهيم؟  ورأهيم، 

حيح  الصَّ التَّطبيق  لحفظ  الملحوظة  وابط  الضَّ الرَّابعة:  النُّقطة 
الدِّين( لـ)شخصنة 

وابط اهلحوظة ه اهأخوا عنه: أوالً: الضن

ض املأخوذ عنه يف األخذ عن أهل البيتg: أي أن يكون من ُيؤخذ عنه . ) متحُّ
ا من ل يأخذ عن أهل البيتi، أو يأخذ عنهم وعن غريهم  يأخذ من نبٍع صاٍف، أمَّ
ألن  أهاًل  ليس  فهو   ،gاملعصومني غري  لدى  بام  منبهرًا  هجينًا  فكرًا  ر  يصدِّ بحيث 
اْلَحَكُم  ِق  »َفْلُيَشرِّ  :gالباقر نقلنا سابقًا عن  اس، وقد  احلسَّ املوضع  يتموضع يف هذا 

.)((»gَجْبَرئِيُل َعَلْيِهْم  َنَزَل  َبْيٍت  َأْهِل  ِمْن  إاِلَّ  اْلِعْلَم  ُيِصيُب  اَل  واللِه  َأَما  ْب،  وْلُيَغرِّ

 أن ينعكس العلم بقَيمه يف سلوك املأخوذ عنه: ورد أنَّه من وصية ذي القرنني: »اَل . 2

))(  بصائر الدرجات، الصفار، ج )، ص: 9.
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ْن َلْم َينَْتِفْع بِِه؛ َفإِنَّ َمْن َلْم َينَْفْعُه ِعْلُمُه اَل َينَْفُعك«))(، وهذه الوصية ناظرة  ِم اْلِعْلَم ِممَّ َتَتَعلَّ
إىل رضورة مالحظة السمت األخالقي للمأخوذ عنه، دون الكتفاء بقدرته عىل الكالم 
قاطع طريق،  كان  وإلَّ  يعلم،  بام  بًا  متهذِّ يكون  أن  ينبغي  فالعامل  ذاهتا،  واإلقناع يف حدِّ 
املؤمن يف من يأخذ عنه دينه،  اها  يتحرَّ ينبغي أن  التي  العالمات  وهذه واحدة من أهمِّ 
فليس العلم كلَّ يشء، بل انعكاسات ذلك العلم يف القول والفعل دليٌل عىل صدق ذلك 

العلم، ونقائه، وصفائه

عي العلم،  وايات أنَّ املعلومات والصطالحات التي يستعملها مدَّ بل ُيفهم من الرِّ
ى علاًم من األساس، فمن يقول ما  إذا مل جتد أثرها يف سلوكه، فإنَّ ذلك ل يصحُّ أن ُيسمَّ
ين؛ إذ أنَّ  ل يفعل، ويعلم ما ل يعمل به، فال ُيؤَمن أن يكون وجهًا ُيقصد ألخذ معامل الدِّ
ين، فهذه عالمة، من كان معتّدًا  ارة حينئٍذ ستكون ذات أثر يف عملية تبليغ الدِّ نفسه األمَّ
فعًا عىل اآلخرين، غري متأدِّب مع أقرانه من  بنفسه، منفعاًل بخلق الغرور والتكب، متِّ
ه تسقيطهم، واهّتامهم باجلهل، أو بالتغرير بالنَّاس، فال يرعوي يف سبيل ذلك  العلامء، مهُّ
أن يكذب عليهم، أو أن يقتطع، أو أن يلتقط يف فكره اهلجني، وينسب ذلك كلَّه إىل نفسه، 
ويسق جهود اآلخرين، فإنَّ ما ُبني عىل باطل ل ينتج إّل باطاًل، وما خبث ل خيرج إّل 
عوى باطل، وقوله باطل، وفعله باطل، فال يؤخذ  نكدًا، فاعلم حينها أنَّ صاحب هذه الدَّ

يطان، ل عن اهلل تعاىل. ين؛ ألنَّه ينطق عن الشَّ عنه الدِّ

وهنا مسألة، وهي أنَّ بعض األحاديث تدعو ألخذ احلكمة ولو من منافق، وبعضها 
ين من خصوص العامل التَّقّي، ويلزم برضورة النَّظر إىل من يأخذ عنه، فهل  يأمر بأخذ الدِّ

هناك هتافت؟! 

اجلواب: إنَّ الطَّائفة األوىل ناظرة إىل حالة رضورة استتباع احلكمة بغض النَّظر عن 
طريقها، أو ناظرة إىل األخذ العابر بعد الفراغ من متانة األصول التي يبني عليها اآلخذ 

))( الدعوات )للراوندي( ،ص: 63.
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إىل  ناظرة  الثَّانية فهي  الطَّائفة  ا  الباطل، وأمَّ يأخذه، وأنَّه من احلكمة ل من  تقييم ما  يف 
األصول، وإىل مرحلة البناء، ففي هذه املرحلة ل جيوز األخذ إّل ممن ُفِرغ من كونه ممَّن 

ُيؤخذ عنه بتوفر الشوط فيه.

وابط اهلحوظة ه اآلخذ: قانيًا: الضن

َلُه، . ) َبِصيَرَة  اَل  اْلَحقِّ  أِلَْهِل  ُمنَْقادًا  البصرية: عن األمريg: »َأْو  رضورة حتصيل 
ُشْبَهة«))(. ِمْن  َعاِرٍض  ِل  أِلَوَّ َقْلبِِه  فِي  كُّ  الشَّ َينَْقِدُح 

من . 2 بصفاء  الطمئنان  لتحقيق  بة  مقرِّ عالمة  وثباته  السمت  حسن  مالحظة  إنَّ 
اِدِقg: َفإَِذا َكاَن َهُؤَلِء اْلَقْوُم ِمَن اْلَيُهوِد َل  ُيؤخذ عنه، ورد يف البحار: َقاَل َرُجٌل لِلصَّ
ُهْم بَِتْقِليِدِهْم  ِه َفَكْيَف َذمَّ َيْعِرُفوَن اْلِكَتاَب إِلَّ باَِم َيْسَمُعوَنُه ِمْن ُعَلاَمِئِهْم َل َسبِيَل هَلُْم إىَِل َغرْيِ
ْز أِلُوَلِئَك  نَا ُيَقلُِّدوَن ُعَلاَمَءُهْم؟! َفإِْن مَلْ جَيُ واْلَقُبوِل ِمْن ُعَلاَمِئِهْم؟ وَهْل َعَوامُّ اْلَيُهوِد إِلَّ َكَعَوامِّ
نَا وُعَلَمائِنَا  ْز هِلَُؤَلِء اْلَقُبوُل ِمْن ُعَلاَمِئِهْم! َفَقاَلg: »َبْيَن َعَوامِّ اْلَقُبوُل ِمْن ُعَلاَمِئِهْم مَلْ جَيُ
ا ِمْن َحْيُث اْسَتَوْوا، َفإِنَّ  وَبْيَن َعَوامِّ اْلَيُهوِد وُعَلَمائِِهْم َفْرٌق ِمْن ِجَهٍة وَتْسِوَيٌة ِمْن ِجَهٍة، َأمَّ
ا ِمْن َحْيُث اْفَتَرُقوا َفاَل« َقاَل  ُهْم، وَأمَّ نَا بَِتْقلِيِدِهْم ُعَلَماَءُهْم َكَما َذمَّ َعَوامَّ اللَه َقْد َذمَّ َعَوامَّ
بِاْلَكِذِب  َقْد َعَرُفوا ُعَلَماَءُهْم  اْلَيُهوِد َكاُنوا  اْبَن َرُسوِل اهللِ َقاَلg: »إِنَّ َعَوامَّ  َيا  ْ يِل  َبنيِّ
َفاَعاِت واْلِعنَاَياِت  َشاِء، وبَِتْغيِيِر اأْلَْحَكاِم َعْن َواِجبَِها بِالشَّ ِريِح، وبَِأْكِل اْلَحَراِم، والرِّ الصَّ
ُبوا  ُهْم إَِذا َتَعصَّ ِديِد الَِّذي ُيَفاِرُقوَن بِِه َأْدَياَنُهْم، وَأنَّ ِب الشَّ واْلُمَصاَنَعاِت، وَعَرُفوُهْم بِالتََّعصُّ
ُه َمْن َتَعَصبُّوا َلُه ِمْن َأْمَواِل َغْيِرِهْم،  ُبوا َعَلْيِه، وَأْعَطْوا َما اَل َيْسَتِحقُّ َأَزاُلوا ُحُقوَق َمْن َتَعصَّ
وا بَِمَعاِرِف ُقُلوبِِهْم إَِلى  َماِت، واْضُطرُّ وَظَلُموُهْم ِمْن َأْجلِِهْم، وَعَرُفوُهْم ُيَقاِرُفوَن اْلُمَحرَّ
َق َعَلى اللِه، واَل َعَلى اْلَوَسائِِط َبْيَن  َأنَّ َمْن َفَعَل َما َيْفَعُلوَنُه َفُهَو َفاِسٌق اَل َيُجوُز َأْن ُيَصدَّ
ُه اَل َيُجوُز َقُبوُل  ُدوا َمْن َقْد َعَرُفوا، وَمْن َقْد َعلُِموا َأنَّ ُهْم لَِما َقلَّ اْلَخْلِق وَبْيَن اللِه، َفلَِذلَِك َذمَّ
ْن َلْم ُيَشاِهُدوُه، وَوَجَب  يِه إَِلْيِهْم َعمَّ َخَبِرِه، واَل َتْصِديُقُه فِي ِحَكاَياتِِه، واَل اْلَعَمُل بَِما ُيَؤدِّ

))( الغيبة للنعامين، ص: )2.
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َأْمِر َرُسوِل اللِهe؛ إِْذ َكاَنْت َداَلئُِلُه َأْوَضَح ِمْن َأْن َتْخَفى،  َعَلْيِهُم النََّظُر بَِأْنُفِسِهْم فِي 
ُفَقَهائِِهُم اْلِفْسَق الظَّاِهَر،  تِنَا إَِذا َعَرُفوا ِمْن  ُأمَّ َتْظَهَر َلُهْم، وَكَذلَِك َعَوامُّ  َأْن اَل  وَأْشَهَر ِمْن 
ُبوَن َعَلْيِه،  ْنَيا وَحَراِمَها، وإِْهاَلِك َمْن َيَتَعصَّ ِديَدَة، والتََّكاُلَب َعَلى ُحَطاِم الدُّ واْلَعَصبِيََّة الشَّ
َلُه، وإِْن  ُبوا  َتَعصَّ َمْن  َعَلى  ْحَساِن  بِاْلبِرِّ واإْلِ ُمْسَتِحّقًا، والتََّرْفُرِف  َأْمِرِه  ْصاَلِح  إِلِ َكاَن  وإِْن 
نَا ِمْثَل َهُؤاَلِء اْلُفَقَهاِء َفُهْم ِمْثُل اْلَيُهوِد  َد ِمْن َعَوامِّ َهاَنِة ُمْسَتِحّقًا، َفَمْن َقلَّ َكاَن لإِْلَِذاَلِل واإْلِ
لِنَْفِسِه  اْلُفَقَهاِء َصائِنًا  ِمَن  َكاَن  َمْن  ا  َفَأمَّ ُفَقَهائِِهْم،  لَِفَسَقِة  بِالتَّْقلِيِد  َتَعاَلى  اللُه  ُهُم  َذمَّ الَِّذيَن 
َيُكوُن  اَل  وَذلَِك  ُيَقلُِّدوُه،  َأْن  َفلِْلَعَوامِّ  َمْواَلُه  أِلَْمِر  ُمطِيعًا  َهَواُه  َعَلى  ُمَخالِفًا  لِِدينِِه  َحافِظًا 
َمَراكَِب  واْلَفَواِحِش  اْلَقَبائِِح  ِمَن  َركَِب  َمْن  ا  َفَأمَّ َجِميَعُهْم،  اَل  يَعِة  الشِّ ُفَقَهاِء  َبْعَض  إاِلَّ 
ُل  َما َكُثَر التَّْخلِيُط فِيَما ُيَتَحمَّ ِة َفاَل َتْقَبُلوا ِمنُْهْم َعنَّا َشْيئًا واَل َكَراَمَة، وإِنَّ َفَسَقِة ُفَقَهاِء اْلَعامَّ
وَيَضُعوَن  لَِجْهلِِهْم،  بَِأْسِرِه  ُفوَنُه  َفُيَحرِّ َعنَّا  ُلوَن  َيَتَحمَّ اْلَفَسَقَة  أِلَنَّ  لَِذلَِك؛  اْلَبْيِت  َأْهَل  َعنَّا 
وا ِمْن  ُدوَن اْلَكِذَب َعَلْينَا، لَِيُجرُّ ِة َمْعِرَفتِِهْم، وآَخِريَن َيَتَعمَّ اأْلَْشَياَء َعَلى َغْيِر ُوُجوِهَها لِِقلَّ
اْلَقَدِح  َعَلى  َيْقِدُروَن  اَل  اٌب  ُنصَّ َقْوٌم  وِمنُْهْم  َجَهنََّم،  َناِر  إَِلى  َزاُدُهْم  ُهَو  َما  ْنَيا  الدُّ َعَرِض 
ُهوَن بِِه ِعنَْد ِشيَعتِنَا، وَينَْتِقُصوَن بِنَا ِعنَْد  ِحيَحِة، َفَيَتَوجَّ فِينَا، َفَيَتَعلَُّموَن َبْعَض ُعُلوِمنَا الصَّ
ابِنَا، ُثمَّ ُيِضيُفوَن إَِلْيِه َأْضَعاَفُه، وَأْضَعاَف َأْضَعافِِه ِمَن اأْلََكاِذيِب َعَلْينَا، الَّتِي َنْحُن ُبَرآُء  ُنصَّ
َأَضرُّ  َفَضلُّوا وَأَضلُّوا، وُهْم  ُعُلوِمنَا،  ِمْن  ُه  َأنَّ َعَلى  ِشيَعتِنَا  ِمْن  اْلُمْسَتْسلُِموَن  َفَيْقَبُلُه  ِمنَْها، 
g وَأْصَحابِِه؛  ْعنَُة( َعَلى اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعتِنَا ِمْن َجْيِش َيِزيَد)َعَلْيِه اللَّ
ُهْم  ْوِء النَّاِصُبوَن اْلُمَتَشبُِّهوَن بَِأنَّ ُهْم َيْسُلُبوَنُهُم اأْلَْرَواَح، واأْلَْمَواَل، وَهُؤاَلِء ُعَلَماُء السَّ َفإِنَّ
ْبَهَة َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعتِنَا، َفُيِضلُّوَنُهْم،  كَّ والشُّ َلنَا ُمَواُلوَن، وأِلَْعَدائِنَا ُمَعاُدوَن، ُيْدِخُلوَن الشَّ

وَيْمنَُعوَنُهْم َعْن َقْصِد اْلَحقِّ اْلُمِصيب «))(.

رغم رضورة مالحظة حسن السمت لستقراب صالح املأخوذ منه، فإنَّ التَّحصني . 3
ضدَّ سهولة النخداع، والتَّدقيق يف املصداق جيدًا، وعدم التَّسع يف النقياد إىل كلِّ من 

))( بحار األنوار )ط - بريوت(، العالمة املجلس، ج2، ص: 88-87.
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ادعى فضاًل، وعلاًم، وصالحًا، ُيعدُّ أمرًا رضوريًا أيضًا، فال بدَّ من هذه املوازنة.

َمنْطِِقِه،  فِي  وَتَماَوَت  وَهْدُيُه،  َسْمُتُه  َحُسَن  َقْد  ُجَل  الرَّ َرَأْيُتُم  جادg: »إَِذا  السَّ فعن 
وُرُكوُب  ْنَيا،  الدُّ َتنَاُوُل  ُيْعِجُزُه  َمْن  َأْكَثَر  َفَما  ُكْم،  نَّ َيُغرَّ اَل  َفُرَوْيدًا  َحَرَكاتِِه،  فِي  وَتَخاَضَع 
َيَزاُل  اَل  َفُهَو  َلَها،  َفّخًا  ين  الدِّ َفنََصَب  َقْلبِِه  وُجْبِن  وَمَهاَنتِِه،  ُبنَْيتِِه  لَِضْعِف  ِمنَْها،  اْلَمَحاِرِم 

اْقَتَحَمُه. َحَراٍم  ِمْن  َن  َتَمكَّ َفإِْن  بَِظاِهِرِه،  النَّاَس  َيْختُِل 

اْلَخْلِق  َشَهَواِت  َفإِنَّ  ُكْم،  نَّ َيُغرَّ اَل  َفُرَوْيدًا  اْلَحَراِم،  اْلَماِل  ِمَن  َيِعفُّ  َوَجْدُتُموُه  َفإَِذا 
ُمْخَتلَِفٌة، َفَما َأْكَثَر َمْن َينُْبو َعِن اْلَماِل اْلَحَراِم وإِْن َكُثَر، وَيْحِمُل َنْفَسُه َعَلى َشْوَهاَء َقبِيَحٍة، 

مًا. ُمَحرَّ ِمنَْها  َفَيْأتِي 

َفَما  َعْقلِِه،  ُعْقَدُة  َما  َتنُْظُروا  ُكْم، َحتَّى  نَّ َيُغرَّ َفُرَوْيدًا اَل  َذلَِك،  َوَجْدُتُموُه َيِعفُّ َعْن  َفإَِذا 
ا  َأْكَثَر َمْن َيْتُرُك َذلَِك َأْجَمَع، ُثمَّ اَل َيْرِجُع إَِلى َعْقٍل َمتِيٍن، َفَيُكوُن َما ُيْفِسُدُه بَِجْهلِِه َأْكَثَر ِممَّ

بَِعْقلِِه. ُيْصلُِحُه 

ُكْم، َحتَّى َتنُْظُروا َمَع َهَواُه َيُكوُن َعَلى َعْقلِِه َأْو  نَّ َفإَِذا َوَجْدُتْم َعْقَلُه َمتِينًا َفُرَوْيدًا اَل َيُغرَّ
َئاَساِت اْلَباطَِلِة، وُزْهُدُه فِيَها، َفإِنَّ فِي النَّاِس  َيُكوُن َمَع َعْقلِِه َعَلى َهَواُه، وَكْيَف َمَحبَُّتُه لِلرِّ
ِة  َئاَسِة اْلَباطَِلِة َأْفَضُل ِمْن َلذَّ َة الرِّ ْنَيا، وَيَرى َأنَّ َلذَّ ْنَيا لِلدُّ ْنيا واْلِخَرَة بَِتْرِك الدُّ َمْن َخِسَر الدُّ
َلُه:  ِقيَل  إَِذا  َحتَّى  َئاَسِة،  لِلرِّ َطَلبًا  َأْجَمَع  َذلَِك  َفَيْتُرُك  َلِة،  اْلُمَحلَّ اْلُمَباَحِة  والنَِّعِم  اأْلَْمَواِل، 

ْثِم، َفَحْسُبُه َجَهنَُّم وَلبِْئَس اْلِمهاُد( ُة بِاإْلِ ِق اللَه، َأَخَذْتُه اْلِعزَّ )اتَّ

ُل َباطٍِل إَِلى َأْبَعِد َغاَياِت اْلَخَساَرِة، وَيُمدُّ َيَدُه َبْعَد  َفُهَو َيْخبُِط ]َخْبَط[ َعْشَواَء، َيُقوُدُه َأوَّ
ُم َما َأَحلَّ اللُه اَل ُيَبالِي  َم اللُه، وُيَحرِّ َطَلبِِه لَِما اَل َيْقِدُر ]َعَلْيهِ [ فِي ُطْغَيانِِه، َفُهَو ُيِحلُّ َما َحرَّ

َما َفاَت ِمْن ِدينِِه إَِذا َسلَِمْت َلُه ِرَئاَسُتُه الَّتِي َقْد َشِقَي ِمْن َأْجلَِها.

ُجَل  َفُأوَلئَِك ]َمَع[ الَِّذيَن َغِضَب اللُه َعَلْيِهْم، وَلَعنَُهْم وَأَعدَّ َلُهْم َعذابًا ُمِهينًا، وَلكِنَّ الرَّ
ُجُل ُهَو الَِّذي َجَعَل َهَواُه َتَبعًا أِلَْمِر اللِه، وُقَواُه َمْبُذوَلًة فِي ِرَضاِء اللِه  ُجِل، نِْعَم الرَّ ُكلَّ الرَّ
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لَّ َمَع اْلَحقِّ َأْقَرَب إَِلى ِعزِّ اأْلََبِد ِمَن اْلِعزِّ فِي اْلَباطِِل، وَيْعَلُم َأنَّ َقلِيَل َما  َتَعاَلى، َيَرى الذُّ
يِه إَِلى َدَواِم النَِّعِم فِي َداٍر اَل َتبِيُد واَل َتنَْفُد، وإِنَّ َكثِيَر َما َيْلَحُقُه ِمْن  ائَِها ُيَؤدِّ َيْحَتِمُلُه ِمْن َضرَّ

يِه إَِلى َعَذاٍب اَل اْنِقَطاَع َلُه واَل َزَواَل. َبَع َهَواُه ُيَؤدِّ ائَِها إِِن اتَّ َسرَّ

ُلوا،  ُكْم َفبِِه َفَتَوسَّ ُكوا، وبُِسنَّتِِه َفاْقَتُدوا، وإَِلى َربِّ ُجُل، َفبِِه َفَتَمسَّ ُجُل نِْعَم الرَّ َفَذلُِكُم الرَّ
ُه اَل ُتَردَّ َلُه َدْعَوٌة، واَل ُتَخيَُّب َلُه َطلَِبة«))(. َفإِنَّ

عي، فإنَّ العامل احلّق حيافظ عىل صفاء . 4 رضورة القدرة عىل الفصل بني العامِل واملدَّ
عي الذي ل ينفعل بام ينقل، فإنَّه ينقله بكدر وشوائب نفسيَّة قد حترف  املنقول، بينام املدَّ
ليس  الكدر  فالوعاء  وهبتانًا،  زورًا  ين  الدِّ إىل  فُينسب  حيح،  الصَّ مساره  عن  املنقول 
كالوعاء النَّظيف، ومعرفة أنَّ يف الواقع ما يعبِّ عن الثنني، يستدعي حذرًا يف األخذ، 
وَلْيَسْت  ِعْلمًا وُحْكمًا  َنْمَلُؤَها  َأْوِعَيًة  َلنَا  الباقرg: »إِنَّ  بينهام، جاء عن  للتمييز  حترّيًا 
ُثمَّ  َفُخُذوَها،  اأْلَْوِعَيِة  فِي  َما  إَِلى  َفاْنُظُروا  ِشيَعتِنَا،  إَِلى  لُِتنَْقَل  إاِلَّ  َنْمَلُؤَها  َفَما  بَِأْهٍل،  َلَها 
َسْوٍء  ِوَعاُء  َها  َفإِنَّ واأْلَْوِعَيَة  اُكْم  وإِيَّ َصافَِيًة،  َنِقيًَّة  َبْيَضاَء  َتْأُخُذوَنَها  اْلُكُدوَرِة  ِمَن  وَها  َصفُّ
يف أهنَّمg مضطرون للتعامل مع محلة العلم  ُبوَها«)2(، ويبنيِّ هذا احلديث الشَّ َفَتنَكَّ
لتحقيق عملية النقل والتناقل، وأنَّ بعض أوعية العلم ليست صافية يف كلِّ حني، باعتبار 
ل إىل فصل  عدم عصمتها، فال بدَّ أن ُيتعامل معها بحذر، وبعني التَّدقيق، من أجل التوصُّ

ما ِمن عندهم، عن ما ِمن عند أهل البيتg، فال ُيغتشُّ باخلليط.

فِيِهُم  واْلَواَلئَِج،  اُكْم  وإِيَّ اْلِعْلِم،  َمْعِدِن  ِمْن  اْلِعْلَم  »اْطُلُبوا   :gالصادق عن  وجاء 
اُدوَن َعِن اللِه«، ُثمَّ َقاَل »َذَهَب اْلِعْلُم، وَبِقَي ُغبََّراُت اْلِعْلِم فِي َأْوِعَيِة َسْوٍء، َفاْحَذُروا  دَّ الصَّ
َباطِنََها؛ َفإِنَّ فِي َباطِنَِها اْلَهاَلَك، وَعَلْيُكْم بَِظاِهِرَها َفإِنَّ فِي َظاِهِرَها النََّجاَة«)3(، قال العاّلمة 

))( التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكريg، ص: 55-53.
)2( بحار األنوار )ط - بريوت(، العالمة املجلس، ج 2، ص: 93.

)3( املصدر السابق.
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 املراد بتصفيهتا ختليصها من آراهئم الفاسدة، أو من 
َّ

املجلّس يف رشح هذا احلديث: "لعل
أو  الفاسدة،  عقائدها  بباطهنا  واملراد  لعقائدهم،  ملوافقهتا  فهيا  مهتمون  هم  اليت  أخبارهم 

فسوقها اليت خيفونا عن اخللق"))(.

ل عىل اهلل تعاىل، والعتامد عليه يعدُّ . 5 ُيفهم من بعض األحاديث أنَّ التقوى والتوكُّ
عاماًل مساعدًا للتوفيق يف اختيار املأخوذ عنه ومنه، فعن الباقرg: »إِنَّ اْلُقْرآَن َشاِهُد 
َخَذ َسَببًا إَِلى َسَبِب اللِه َلْم ُيْقَطْع بِِه اأْلَْسَباُب،  ، َفَمِن اتَّ ٌدe لَِذلَِك ُمْسَتَقرٌّ ، وُمَحمَّ اْلَحقِّ
َأْعاَلَم  َلُكْم  َأْوَضَح  َقْد  اللَه  َفإِنَّ  اللَه،  ُقوا  َفاتَّ اٍب،  َكذَّ ُكلِّ  َمَع  َسَببًا  َذلَِك  َغْيَر  َخَذ  اتَّ وَمِن 
ِدينُِكْم، وَمنَاَر ُهَداُكْم، َفاَل َتْأُخُذوا َأْمَرُكْم بِاْلَوْهِن، واَل َأْدَياَنُكْم ُهُزؤًا َفَتْدَحَض َأْعَماُلُكْم، 
ُكْم، اْثُبُتوا َعَلى اْلُقْرآِن الثَّابِِت، وُكوُنوا فِي  وُتْخبُِطوا َسبِيَلُكْم، واَل َتُكوُنوا َأَطْعُتُم اللَه َربَّ
ْيَطاِن َفَتِضلُّوا، َيْهلُِك َمْن َهَلَك، وَيْحَيا َمْن  ِحْزِب اللِه َتْهَتُدوا، واَل َتُكوُنوا فِي ِحْزِب الشَّ
بِيُل فِي َذلَِك إَِلى  ، وَعَلى اللِه اْلَبَياُن؛ َبيََّن َلُكْم َفاْهَتُدوا، وبَِقْوِل اْلُعَلَماِء َفاْنَتِفُعوا، والسَّ َحيَّ

اللِه، َفَمْن َيْهِدِه اللُه َفُهَو اْلُمْهَتِدي، وَمْن ُيْضلِِل اللُه َفَلْن َتِجَد َلُه َولِّيًا ُمْرِشدًا«)2(.

ُه اَل  - َأنَّ وعن الصادقg: »]اَل َجَرَم[ َأنَّ َمْن َعلَِم اللُه ِمْن َقْلبِِه -ِمْن َهُؤاَلِء اْلَعَوامِّ
ُيِريُد إاِلَّ ِصَياَنَة ِدينِِه وَتْعظِيَم َولِيِِّه، َلْم َيْتُرْكُه فِي َيِد َهَذا اْلُمَلبِِّس اْلَكافِِر، وَلكِنَُّه ُيَقيُِّض َلُه 
ْنَيا  ُقُه اللُه َتَعاَلى لِْلَقُبوِل ِمنُْه، َفَيْجَمُع َلُه بَِذلَِك َخْيَر الدُّ َواِب، ُثمَّ ُيَوفِّ ُمْؤِمنًا َيِقُف بِِه َعَلى الصَّ

ْنَيا وَعَذاَب اْلِخَرِة«)3(. ُه َلْعَن الدُّ واْلِخَرِة، وَيْجَمُع َعَلى َمْن َأَضلَّ

وابط العلمّية يف األخذ، والبتعاد عن القتصار عىل العاطفة . 6 رضورة حتديد الضَّ
يف التباع، فمهام بلغ املأخوذ عنه من حسن يف السمت، واهليئة، فإنَّ الرتباط به عاطفيًا 
ين  خص أكثر من كونه ارتباطًا بالدِّ بنحو ل أساس علمّي واضح له -بل جمرد ارتباط بالشَّ

))( املصدر السابق.
)2( املحاسن، ج )، ص: 269-268.

)3( التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكريg، ص: )30.



121

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

                                الشيخ علّي أحمم اليفيرّل

دة  ين كام دخل املرء فيه من بوابة العاطفة املجرَّ نفسه- ل حمالة يؤدِّي إىل اخلروج من الدِّ
عن التَّحقيق والتثبُّت.

َقْبَل  اْلِجَباُل  َزاَلِت  َعزَّ وَجلَّ  اللِه  ِمْن كَِتاِب  ِدينَُه  َعَرَف  ورد عن الصادقg: »َمْن 
َأْن َيُزوَل، وَمْن َدَخَل فِي َأْمٍر بَِجْهٍل َخَرَج ِمنُْه بَِجْهل«))(، وعنهg: »َمْن َدَخَل فِي َهَذا 
نَِّة َزاَلِت  َجاُل َكَما َأْدَخُلوُه فِيِه، وَمْن َدَخَل فِيِه بِاْلكَِتاِب والسُّ َجاِل َأْخَرَجُه ِمنُْه الرِّ ين بِالرِّ الدِّ

اْلِجَباُل َقْبَل َأْن َيُزوَل«)2(.

ين نفسه ليس صحيحًا،  خص غري املعصوم عىل أنَّه الدِّ والنتيجة: إنَّ التَّعامل مع الشَّ
ًا  ين عن غري املعصوم إذا كان ُمعبِّ ا أخذ الدِّ بل هو أخطر ما يكون عىل دين املرء، وأمَّ
وابط العلمية والعملّية فيه، فال ُيعدُّ  -وفق املوازين العلمية- عن املعصوم، بانحفاظ الضَّ
ين حينئٍذ غري هذا  الدِّ أمرًا حسنًا فحسب، بل هو أمر رضورّي، حيث ل طريق ألخذ 

الطريق، إّل أن يكون رجوعًا إىل هوًى والعياذ باهلل.

))( بحار األنوار )ط - بريوت(،العالمة املجلس، ج 23، ص: 03).
)2( الغيبة للنعامين، ص: 22.
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يِّدة المعصومة)عليها السالم) زواج السَّ

                               الشيخ منصور إبراهيم اليبيلّي

الملّخص:

 ،jيَّدة املعصومة ض الكاتب يف مقالته إىل مسألة زواج السِّ تعرَّ
مات؛ ملِا هلا من مدخليَّة يف اختيار رأيه، ثمَّ بنيَّ آراًء  فذكر أربع مقدِّ
رأيه  إىل  ثمَّ خُلص  واحدًا،  واحدًا  وناقشها  ستًَّة يف مسألة زواجها، 
ما  وردَّ  زواجها،  عدم  احتامل  وأبقى  جت،  تزوَّ ا  أهنَّ وهي  ونتيجته، 

يرد عىل الحتاملني. أن  يمكن 



124
يِّمة اهعصومة)عليجا السيم( زوا  السن

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

المقدِّمة
شخصيَّة  اخلصوص  عىل  التَّشيُّع  ومذهب  اإلسالم،  يف  العظيمة  خصّيات  الشَّ من 
ها من بعض  يِّدة املعصومةj، ويكفي إلدراك بعض عظمتها النَّظر فيام جاء يف حقِّ السَّ
العصمة  بيت  أهل  لدى  مكانتها  عن  تكشف  والتَّي  زيارهِتا،  يف  والتَّأمل  األحاديث، 
ذات  ا  أهنَّ إلَّ  عش  األربعة  املعصومني  من  معدودة  تكن  مل  وإن  وهي   .iوالطَّهارة
املعصومني  حرص  عىل  واضح  دليل  ل  إذ  بعصمتها؛  نقل  مل  إن  عظيمني،  وشأن  مكانة 

معصومون.  كلُّهم  واألنبياء  كيف؟  عش؛  باألربعة 

وء عليها من قبل املؤالِف  خصيات العظيمة موردًا لتسليط الضَّ وعادة ما تكون الشَّ
واملخالف، فاملؤالِف واملحبِّ هلا؛ ليتَّخذها قدوًة له يف حياته، واملخالف هلا قد يتصيَّد يف 
فة قد  املاء العكر. ولكن قد حيكي التَّاريخ عن صفة أو فعل لشخصيَّة عظيمة، هذه الصِّ
تكون مثار استغراب عند بعض النَّاس؛ بحكم ما يبنيه من رؤى وأفكار وصفات ل بدَّ 

من أن تكون يف تلك الّشخصّية القدوة له.

يِّدة املعصومة، والتي وقع جواهبا حمالًّ  وقد ُأثريت بعض األسئلة حول شخصيَّة السَّ
أنَّ اإلسالم من جانب حيثُّ عىل  بام  ، واإلشكاليَّة حتديدًا هي:  دِّ للخالف واألخذ والرَّ
َأْحَرَز  َج  َتَزوَّ »َمْن   :eِاهلل َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   g اهللِ َعْبِد  َأيِب  َعْن  نقل  وأنَّه  واج،  الزَّ
نِْصَف ِدينِِه«، َويِف َحِديٍث آَخَر: »َفْلَيتَِّق اللَه فِي النِّْصِف اْلَخِر َأِو اْلَباِقي«))(، وغريها من 
ما  أنَّه  النَّاس سؤاٌل، وحاصله:  ينشأ عند بعض  واج، فهنا  الزَّ التي حتثُّ عىل  وايات  الرِّ
ين  ين التِّحيلِّ واللتزام بأوامر الدِّ واج، فحريٌّ بعظامء هذا الدِّ دام اإلسالم حيثُّ عىل الزَّ
ونواهيه قبل غريهم؛ إذ عدم اللتزام بذلك خالف العظمة واملكانة التي هم فيها، واحلال 
واج؟! وهذا يرجع ألحد  يِّدة املعصومة ل تلتزم بذلك يف مسألة الزَّ ين كالسَّ أنَّ عظامَء الدِّ

))( الكايف )ط- اإلسالمّية(، ج5، ص329 ، باب كراهة العزبة.



125

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

                               الشيخ منصور إبراهيم اليبيلّي

يَّدة  ا أنَّ السِّ يَّدة، وإمَّ واج قارصة؛ ولذا مل تلتزم هبا السِّ ا أنَّ روايات احلثِّ عىل الزَّ أمرين؛ إمَّ
وايات -والعياذ باهلل-! خالفت تلك الرِّ

أربع مقدِّمات ال بدَّ منها
أموٍر قد ختفى عىل  لبيان  البحث معقود  املسألة، وهذا  يقال من فهم هذه  قد  هكذا 
البعض، ولكي توضع النُّقاط عىل احلروف، ورفع الغموض وبيان حقيقة األمر، وهذا 
مات قبل الوصول إىل اآلراء يف املسألة والنَّظر فيها، ثمَّ ذكر النِّتيجة  ما حيتاج إىل بيان مقدِّ

النِّهائيِّة إن شاء اهلل تعاىل.

رعّي ه الزنوا  مة األولل: بيان الحكم الشن اهقمِّ

واج مستحبٌّ يف حدِّ نفِسه -وإّل فتجري فيه األحكام األربعة-، باإلمجاع بقسميه  الزَّ
نَّة املستفيضة أو املتواترة))(. ة، والكتاب والسُّ ة والعامَّ عند اخلاصَّ

اِلنَِي ِمْن ِعَباِدُكْم  يَاَم ِمْنُكْم والصَّ
َ ْ
نِْكُحوا ال

َ
ا من القرآن فقوله تعاىل: }وَأ فأمَّ

ْضلِِه واهلُل َواِسٌع َعلِيٌم{)النور:32(.
َ
وإَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهلُل ِمْن ف

احلني  احلني منهم وغريهم، والعبيد الصَّ اب األحرار الصَّ بتقريِب أنَّ األمَر بإنكاح الُعزَّ
نفس  فضيلة  عن  يكشف  فهذا  أّويّل،  بعنوان  واجبًا  ليس  فيه  والّتغيب  واحلثِّ  منهم، 

النِّكاح ورجحانه ومطلوبيَّته بنحو من األنحاء، وحيمل األمر عىل الستحباب.

ادقg أنَّه قال: قال األمريg أنَّه قال:  يفة فقد ُنقل عن الصَّ نَّة الشِّ ا من السُّ وأمَّ
»تزّوجوا؛ فإنَّ رسول اللهe قال: من أحبَّ أن يتَّبع سنَّتي فإنَّ من سنَّتي الّتزويج«)2(. 

وغريها من الّروايات.

))( موسوعة الّسّيد اخلوئي، ج32، ص3.
)2( الكايف )ط - اإلسالمّية( / ج 5 / 329 / باب كراهة العزبة ..... ص : 328.
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وبالعنوان  نفسه  يف  مستحبٌّ  فهو  اخلمسة؛  العناوين  عليه  تعرض  عنواٌن  والنِّكاح 
اليمني  أو  العهد  أو  بالنَّذر  واجبًا  فيكون  عليه  ثانوّي  عنوان  يعرض  قد  ولكن  األّويّل، 
مة لواجب عىل رأي أو عندما يكون تركه موجبًا للوقوع يف احلرام أو  أو عند كونه مقدِّ

ر. الرضَّ

يادة  مًا كام لو أدَّى إىل اإلخالل بواجب أو ترك حقٍّ من احلقوق أو الزِّ وقد يكون حمرَّ
عىل األربع نساء بزواٍج دائٍم. 

وقد يكون مكروهًا، ذاتًا: كالتَّزوج بمن نشأت يف منبت الّسوء. وعرضًا قاباًل للّزوال: 
كنكاح املجنونة أو اّلتي ل تطيع زوجها. وعرضًا ليس قاباًل للّزوال: كنكاح العقيم.

وقد يتساوى مالك الفعل ومالك الّتك فيكون مباحًا.

واج عنواٌن وموضوٌع قد تعرضه األحكام  مة هي أنَّ الزَّ ة من هذه املقدِّ والنَّتيجة املهمَّ
اخلمسة، ككثرٍي من املواضيع، فاملكلَّف يف املواضيع التي ختصُّ شأنه يف كثري من األحيان 
ه إليه، فقد يتحّقق موضوع الوجوب  ص الّتكليف املتوجِّ -إن مل نقل دائاًم- هو من يشخِّ
ق  يتحقَّ وقد  ه،  حقِّ يف  احلرمة  احلكم  فيكون  احلرمة  موضوع  يتحّقق  وقد  عليه،  فيجب 

موضوع الستحباب فيكون احلكم مستحّبًا يف حّقه، وهكذا الكراهة واإلباحة.

مة الثنانية: معنل الكمال اهقمِّ

وهنا ال بدَّ من بيان أمور:

). الكمال على قسمني: حقيقيٌّ وغري حقيقيٍّ

خالقه،  وعند  والواقع  احلقيقة  يف  ومقامه  اإلنسان  يرفع  اّلذي  هو  احلقيقّي  الكامل 
الطَّاعات الواجب منها واملستحّب،  ب إىل اخلالق عن طريق  يتقرَّ وذلك بأن يسلك ما 
والبتعاد عن معصية اخلالق؛ شكرًا هلل عىل ما أعطاه وأغدق عليه من النِّعم التي ل تعدُّ 

حتىص. ول 



127

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

                               الشيخ منصور إبراهيم اليبيلّي

فكلُّ خطوٍة خيطوها اإلنسان وكلُّ فعل يفعله، وكلُّ إقداٍم يف يشء أو إحجام وإعراض 
عن يشء إذا مل يكن هلل فهو ل يسري يف طريق تكامله احلقيقّي؛ فإنَّ ذلك يرجع إىل كامل 

موهوم كام سيتَّضح.

ده، وذلك بأن  به بل قد يبعِّ والكامل غري احلقيقّي هو اّلذي ل يرتقي باإلنسان ول يقرِّ
يعتقد إنسان أنَّ الثروة واملال الكثري هو الكامل، أو أنَّ اجلاه واملنصب هو الكامل، أو أن 
أعامل  جتعل  اّلتي  الّشيطانّية،  العناوين  من  وغريها  ومعروفًا،  مشهورًا  خص  الشَّ يكون 

اإلنسان تذهب هباء منثورًا.

نيا وما فيها قنطرًة وطريقًا ومزرعة لآلخرة، إّل أّنه يف  نعم يمكن أن جيعل اإلنسان الدُّ
ص الكامل احلقيقّي حينئٍذ. احلقيقة قد شخَّ

2. الكمال يف الختيار

خص، إنَّام يكون الّشخص  كر أنَّ وصف الكامل عندما يتَّصف به الشَّ من اجلدير بالذِّ
الكامل  املقام من  إذا كان خمتارًا، وكان قد وصل إىل ذلك  ذا فضيلٍة ومنقبٍة  به  املّتصف 

لنفسه. وجماهدته  باختياره 

فات احلسنة، هي اّلتي جعلها اهلل يف اختيار اإلنسان وحتت يده وترّصفه، وله أن   فالصَّ
يفعلها وله أّل يفعلها، وهي ّالتي يرتقي هبا اإلنسان إىل الكامل احلقيقّي، ففضيلة الكرم 
أو اخللق احلسن أو الصدق أو غريها إنام تبز كاملً لو كانت باختيار اإلنسان، ل ما إذا 

مل تكن باختياره.

ا اتَّصاف اإلنسان بصفات هي خارج اختياره، فليس احلائز عليها تدّل بالرّضورة  وأمَّ
عىل كامله، فَلوُن بشة اإلنسان ليس بيده أو طوله وقرصه وفصيلة دمه أو حمّل مولده، 
ا ليست فضيلة له وليست  هذه ليست يف اختيار اإلنسان، ولذا من اخلطأ املباهاة هبا؛ إذ إهنَّ

من فعله، بل فعل اهلل تعاىل وترّصفه، فجعُلها معيارًا للمفاضلة ليس صحيحًا.
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كام أنَّه ل يالم اإلنسان أو يعاَتب أو حياسب عىل أمر ليس باختياره، نعم قد يعاتب 
دًا. ط فيها متعمِّ اّلتي فرَّ مات  عىل بعض املقدِّ

وهناك صفات قد تدخل حتت ترّصف اإلنسان تارة وأخرى ل تدخل، مثل وصف 
الّزوجّية. فالّترّصف والختيار بالنّسبة للّرجل قد يكون واضحًا يف جمتمعاتنا اإلسالمّية؛ 

إذ إّن الّرجل هو اّلذي يتقّدم ويطلب يد املرأة، فله أن يعقد عليها وله أّل يعقد عليها.

م هلا أو عدم قبوله، ولكن عند عدم  ا املرأة يمكن أن تكون خمتارة يف قبوهلا للمتقدِّ وأمَّ
تقّدم أحد هلا أو عدم تقدم الكفؤ هلا فبقاؤها دون زواج يكون بغري اختيارها.

واج مشوع حياة وطريق إىل طاعة اهلل، ول يمكن أن تقبل املرأة بغري الكفؤ اّلذي  فالزَّ
يبّعدها عن طاعة اهلل؛ إذ هو خالف تشيع الّزواج اّلذي هو للّتقّرب إىل اهلل. فالّزواج بام 
هو زواج من غري حلاظ القرب اإلهلّي ل قيمة له، فام مل يكن الّزواج ألجل القرب من اهلل 

وطاعته وعبادته، ل فائدة ول ثمرة أخروّية فيه.

ون- ومل يكن باختيارها، فال تالم وحتاَسب  واج -كام يعبِّ واملرأة مثاًل إذا فاهتا قطار الزَّ
ا مل تسَع للكامل. أو يقال فاهتا كامل من الكاملت أو أهنَّ

مة الثنالثة: عمم الوجمان ال يمّل ىلع عمم الوجود. اهقمِّ

وهذه قاعدة منطقّية مفادها أنَّه إذا مل جتد شيئًا فال يدلُّ ذلك عىل عدم وجوده؛ ألنَّ 
ما  أكثر  فام  إدراكاته،  وراء  ما  إدراك  عن  قارص  اخللقة  بحسب  وعقُله  حمدود،  اإلنسان 
أحكم  أن  أمر  عىل  حصويل  عدم  عند  حيح  الصَّ من  فليس  كثرية،  أمور  من  عليه  ختفى 
بنحو اجلزم بعدم وجوده، وخصوصًا األمور اّلتي يصعب اجلزم بعدم حصوهلا، كاألمور 
لت فيها حيثيِّات كثرية، جتعلها غري واصلة أو غري نقيَّة الوصول، من  التَّارخيّية اّلتي تدخَّ

طغاٍة ظلمة، ورواٍة كذبة، وأقالٍم مأجورة.
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ومن هنا قد يقال بأنَّه ليس من الّصحيح اجلزم بعدم وقوع بعض األحداث املنقولة 
يف كتب الّتأريخ مثل بعض أحداث واقعة كربالء وما جرى فيها من املآيس، بحّجة عدم 

الوجود.

اآلخرين،  عن  خصيَّة  الشَّ أموِره  بعَض  اإلنسان  خيفي  األحيان  من  كثرٍي  يف  أنَّه  عىل 
ّ أو إعانة املحتاجني وغريها، فيعتقد اآلخرون أنَّه ل يفعل اخلري وغريه،  دقة يف السِّ كالصَّ
قه  وما ذلك إّل لعدم اّطالعهم وعلمهم وعدم وجداهنم، ول يدلُّ ذلك عىل عدم تصدِّ

وفعله للخري أبدًا.

مة الرنابعة: التنأدُّب ه محضر العدماء اهقمِّ

العظامء أو عندما  من مواطن ظهور األخالق وبروز اآلداب احلسنة، هي عند ذكر 
تكون يف حمرضهم، وأعظم عظامء البش عىل اإلطالق هم حمّمد وآل حمّمدi، وبعدهم 

لحاء. األنبياء والعلامء والصُّ

هلم  بام  حيتمهم  وأن  معهم،  أدبه  حيسن  أن  اإلنسان  عىل  العظامء  هؤلء  حمرض  ففي 
منزلة عند اهلل وشأن عظيم، فال يناسب يف حمرضهم أن تتكلَّم بكالم غري لئٍق بمقامهم 

ومنزلتهم، سواء ذلك يف حمرضهم أو غياهبم.

التَّعامل معهم من قبل بعض األصحاب، وكذلك حيّدثنا  التَّأريخ عن حسن  حيدثنا 
يف املقابل بالّتعامل غري احلسن من قبل بعضهم، الكاشف عن عدم احتام وتأّدب، فمن 
الناّمذج الّسّيئة ذاك الّشقّي اّلذي خياطب األمريg: كم يف رأيس وحليتي من شعرة؟!))(، 
أو ذاك األمحق اّلذي سأل اإلمام الباقرg: فيّسك أّن نساءك فعْلَن ذلك -املتعة-؟)2(.

ونحن كالمنا يف مسألة زواج الّسّيدة املعصومة روحي فداها، فينبغي أن نقف وقفة 

))( بحار األنوار، للمجلّس، ج44، ص258.
)2( املصدر نفسه، ج46، ص356.
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إجالل وإعظام هلا والّتأّدب يف حمرضها، واختيار الكلامت املنتقاة، ونلحظ كل ذلك عند 
اجلواب عن سؤال البحث.

jسؤال البحث: زواج السّيدة المعصومة
ج من ثواٍب عظيٍم  واج وراجحيَّته واستحبابه، وما للمتزوِّ وايات عىل الزَّ مع حثِّ الرِّ
يَّدة املعصومةj مل نسمع أهّنا  أنَّه نجد أنَّ مثل السِّ الثَّواب له يف صالته، إّل  ويضاعف 

تزّوجت، فهل أهّنا مستثناة من الّروايات؟ أم أنَّ الّرواياِت  ليست مطلقًة؟ أم ماذا؟

توجد عّدة إجابات وآراء حول هذه املسألة، منها:

الرنأل األّول: لم تتزو  بسبب الضروف اهاّدّية الصعبة

تعيشها  كانت  اّلتي  املالّية،  والّضائقة  الّصعبة  املاّدّية  الّظروف  بسبب  ج  تتزوَّ مل  فهي 
النُّصوص، من قبيل ما دار بني اإلمام  مع أبيها اإلمام الكاظمg؛ اعتامدًا عىل بعض 
الكاظم g وهارون الّرشيد عليه لعائن اهلل يف املدينة من حديث، فقال هارون لإلمام: 
أولد  قال:  الخمسماَئة«  على  »يزيدون  فقال:  العيال؟  من  عليك  ما  احلسن  أبا  يا   ..
كّلهم؟ قال: »ال، أكثرهم موالي وحشم: أّما الولد فلي نيف وثالثون: والّذكران منهم 
وأكفائهّن؟  عمومتهّن  بني  من  النُّسوان  ج  ُتزوِّ ل  فلَم  قال:  كذا«،  منهم  والنُّسوان  كذا 
في  وتمنع  في وقت  »ُتعطى  قال:  الّضيعة؟  فام حال  قال:  تقصر عن ذلك«  »اليد  قال: 
آخر«، قال: فهل عليك َدين؟ قال: »نعم«، قال: كم؟ قال: »نحو عشرة آالف دينار«، 
كران والنّسوان، وتقيض الَدين  ج الذُّ فقال الّرشيد: يا بن العم أنا أعطيك من املال، ما ُتزوِّ

الّضياع..))(. وتعمر 

فُيفهم من هذه الّرواية ما كان يمّر به اإلمام من ضائقة، ولذا مل تتزّوج الّسّيدة املعصومة.

))(  عيون أخبار الّرضا، للّشيخ الّصدوق، ج2، ص85.
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وفيه: 

أّوالً: لو سّلمنا أنَّ املعصوم يمّر بام ذكر من ضائقة مالّية، إّل أّنه يف أمر كالّزواج ل 
نحتمل أن يرى املعصوم بعض املؤمنني يريد الّزواج ول يعينه، فضاًل عاّم إذا كان من أهل 
بيته، كيف وقد حّثونا كام يف بعض الّروايات عىل اإلنفاق عىل العيال ومساعدهتم، فهل 

ُيعقل منهم مساعدة النّاس وعدم مساعدهتم ألهل بيتهم؟!

ثانيًا: هناك شواهد تارخيية عىل أنَّ اإلمام مل يكن يف ضائقة مالّية حمتاجًا إىل املال؛ لكيال 
يستطيع تزويج بناته.

ْبِن  حَيَْيى  َعْن  َسِعيٍد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  الطَّالِبنَِي  ُمَقاتِِل  يِف  اْلَفَرِج  َأُبو  َرَوى  منها: 
ِة  ِبُصّرَ ْيِه 

َ
ِإل َبَعَث  َرُه 

ْ
َيك َما  ُجِل  الّرَ َعِن  َغُه 

َ
َبل ِإَذا   gَجْعَفٍر ْبُن  ُموَس  َكاَن   " َقاَل:  احْلََسِن 

اَنْت صرار 
َ

َفك ِديَناٍر   ] اَئيَتْ ِ
ْ
]امل املائتني  ِإىَل  اَئِة  مِثِ

َ
ال

َ
الّث َبنْيَ  َما  ُرُه[  َوَكاَنْت صراره ]ُصَر  ، َدَناِنيَر

)(( ." ً
[ ُموَس َمَثال ُر ]ُصَر

ُد ْبُن إِْساَمِعيَل وَقِد اْعَتَمْرَنا ُعْمَرَة  ومنها: ما ُروي َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َجاَءيِن حُمَمَّ
َأَبا  ي  َع َعمِّ ُأَودِّ َأْن  َأْحَبْبُت  َبْغَداَد، وَقْد  ُأِريُد  ، إيِنِّ  َة َفَقاَل: َيا َعمِّ َيْوَمِئٍذ بَِمكَّ َرَجٍب وَنْحُن 
َمَعُه  َفَخَرْجُت  إَِلْيِه،  َمِعي  َتْذَهَب  َأْن  وَأْحَبْبُت   ،-gَجْعَفٍر ْبَن  ُموَسى  -َيْعنِي  احْلََسِن 
ْبُت اْلَباَب، َفَأَجاَبنِي  تِي بِاحْلَْوَبِة، وَذلَِك َبْعَد امْلَْغِرِب بَِقِليٍل، َفرَضَ َنْحَو َأِخي وُهَو يِف َداِرِه الَّ
، َفَقاَل: »ُهَو َذا َأْخُرُج«، وَكاَن َبطِيَء اْلُوُضوِء، َفُقْلُت:  َأِخي َفَقاَل: »َمْن َهَذا«، َفُقْلُت: َعيِلٌّ
َت َعَتَبِة  ٌق َقْد َعَقَدُه يِف ُعنُِقِه، َحتَّى َقَعَد حَتْ اْلَعَجَل، َقاَل: »وَأْعَجُل«، َفَخَرَج وَعَلْيِه إَِزاٌر مُمَشَّ
اْلَباِب، َفَقاَل َعيِلُّ ْبُن َجْعَفٍر: َفاْنَكَبْبُت َعَلْيِه َفَقبَّْلُت َرْأَسُه، وُقْلُت: َقْد ِجْئُتَك يِف َأْمٍر إِْن َتَرُه 
َق َلُه، وإِْن َيُكْن َغرْيَ َذلَِك َفاَم َأْكَثَر َما ُنْخطُِئ، َقاَل: »وَما ُهَو؟«، ُقْلُت: َهَذا اْبُن  َصَوابًا َفاهللُ َوفَّ
يًا، َفَدَنا  : »اْدُعُه«، َفَدَعْوُتُه، وَكاَن ُمَتنَحِّ ُرَج إىَِل َبْغَداَد، َفَقاَل يِلَ َعَك وخَيْ َأِخيَك ُيِريُد َأْن ُيَودِّ
ِمنُْه، َفَقبََّل َرْأَسُه، وَقاَل: ُجِعْلُت فَِداَك َأْوِصنِي، َفَقاَل: »ُأوِصيَك َأْن َتتَِّقَي اللَه فِي َدِمي«، 

))( بحار األنوار )ط - بريوت(، املجلس، ج 48، ص04)



132
يِّمة اهعصومة)عليجا السيم( زوا  السن

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

يبًا َلُه: َمْن َأَراَدَك بُِسوٍء َفَعَل اهللُ بِِه، وَجَعَل َيْدُعو َعىَل َمْن ُيِريُدُه بُِسوٍء، ُثمَّ َعاَد َفَقبََّل  َفَقاَل جُمِ
َأَراَدَك  َمْن  َفَقاَل:  َتتَِّقَي اللَه فِي َدِمي«،  َأْن  َفَقاَل: »ُأوِصيَك  َأْوِصنِي،  َيا َعمِّ  َفَقاَل:  َرْأَسُه، 
، َأْوِصنِي، َفَقاَل: »ُأوِصيَك َأْن  بُِسوٍء َفَعَل اهللُ بِِه وَفَعَل، ُثمَّ َعاَد َفَقبََّل َرْأَسُه، ُثمَّ َقاَل: َيا َعمِّ
ى َعنُْه وَمَضْيُت َمَعُه، َفَقاَل يِل َأِخي:  َتتَِّقَي اللَه فِي َدِمي«، َفَدَعا َعىَل َمْن َأَراَدُه بُِسوٍء ُثمَّ َتنَحَّ
ًة فِيَها  ، َمَكاَنَك«، َفُقْمُت َمَكايِن َفَدَخَل َمنِْزَلُه، ُثمَّ َدَعايِن َفَدَخْلُت إَِلْيِه، َفَتنَاَوَل رُصَّ »َيا َعلِيُّ
: َفَأَخْذهُتَا  ِماَئُة ِدينَاٍر َفَأْعَطانِيَها، وَقاَل: »ُقْل اِلْبِن َأِخيَك َيْسَتِعيُن بَِها َعَلى َسَفِرِه«، َقاَل َعيِلٌّ
ًة  َفَأْدَرْجُتَها يِف َحاِشَيِة ِرَداِئي، ُثمَّ َناَوَلنِي ِماَئًة ُأْخَرى وَقاَل: »َأْعطِِه َأْيضًا«، ُثمَّ َناَوَلنِي رُصَّ
ِذي َذَكْرَت  ُأْخَرى، وَقاَل: »َأْعطِِه َأْيضًا«، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك، إَِذا ُكنَْت خَتَاُف ِمنُْه ِمْثَل الَّ
َأَدٍم  َة  َتنَاَوَل خِمَدَّ ُثمَّ  َأَجَلُه«،  اللُه  َقَطَع  َفَقاَل: »إَِذا َوَصْلُتُه وَقَطَعنِي  َنْفِسَك،  ُتِعينُُه َعىَل  َفِلَم 
َفَأْعَطْيُتُه  إَِلْيِه  َفَخَرْجُت  َقاَل:  َأْيضًا«،  َهِذِه  »َأْعطِِه  وَقاَل:  َوَضٍح  ِدْرَهٍم  آَلِف  َثاَلَثُة  فِيَها 
ِه، ُثمَّ َأْعَطْيُتُه الثَّانَِيَة والثَّالَِثَة َفَفِرَح هِبَا، َحتَّى  امْلِاَئَة اأْلُوىَل َفَفِرَح هِبَا َفَرحًا َشِديدًا وَدَعا لَِعمِّ
ِجُع وَل خَيُْرُج، ُثمَّ َأْعَطْيُتُه الثَّاَلَثَة آَلِف ِدْرَهٍم َفَمىَض َعىَل َوْجِهِه َحتَّى َدَخَل  ُه َسرَيْ َظنَنُْت َأنَّ
َرَأْيُت  َحتَّى  َخِليَفَتنْيِ  اأْلَْرِض  يِف  َأنَّ  َظنَنُْت  َما  وَقاَل:  اَلَفِة،  بِاخْلِ َعَلْيِه  َم  َفَسلَّ َهاُروَن  َعىَل 
اَلَفِة، َفَأْرَسَل َهاُروُن إَِلْيِه باِِمَئِة َأْلِف ِدْرَهٍم َفَرَماُه اهللُ  ُم َعَلْيِه بِاخْلِ ي ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر ُيَسلَّ َعمِّ

ُه))(. َبَحِة َفاَم َنَظَر ِمنَْها إىَِل ِدْرَهٍم وَل َمسَّ بِالذُّ

اِس   الّنَ
َ

ْوَصل
َ
ومنها: ما يف كشف الغّمة يف ذكر مناقب اإلمام الكاظم g: ".. وَكاَن أ

ْمَر  ِقيَق والّتَ
َ

َق والّد َوِر
ْ
َعنْيَ وال

ْ
ُم ال هْيِ

َ
 ِإل

ُ
ْيِل َفَيْحِمل

َّ
ِديَنِة يِف الل َ ُد ُفَقَراَء املْ

َ
ِه وَكاَن َيَتَفّق ْهِلِه وَرمِحِ

َ
أِل

ّيِ ِجَهٍة ُهَو")2(. 
َ
ُموَن ِمْن أ

َ
 َيْعل

َ
ْم وال هْيِ

َ
 َذِلَك ِإل

ُ
َفُيوِصل

الكاظمg يف  اإلمام  يكن  مل  وأنَّه  الّرأي،  متامّية هذا  الّشواهد عدم  يتبنّي من هذه 
الّسّيدة املعصومة -كام ذكر صاحب هذا  ضائقة مالّية بحيث جعلته ل يستطيع تزويج 

))( الكايف )ط - اإلسالمّية(، الكلينّي، ج )، ص485، 486.
)2( كشف الغّمة يف معرفة األئّمة )ط - القديمة(،هباء الدين اإلربيل،  ج 2، ص: 228.
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يعطي وُيعني اآلخرين. اّلذي  اإلمام هو  وأّن  الّشواهد عىل خالف ذلك  بل  الّرأي-، 

الرنأل الثناني: وصّية اإلمام الكاظمg بعمم زوا  بناته

ّوج واحدة  ّوج بناته، فلم تتز  تتز
ّ

وذلك استنادًا ملا ُنقل: "وأوىص موس بن جعفرg أال
ى  ّوجها القاسم بن حمّمد بن جعفر بن حمّمد، فجر ، تز ّوجت مبصر  أم سلمة، فإّنا تز

ّ
مهنّن إال

 أن 
ّ

، وأّنه ما أراد إال
ً
كنفا كشف هلا  يف هذا بينه وبني أهله يشء شديد، حىّتَ حلف أّنه ما 

حيّج هبا"))(.

فإذا كان كذلك فقد عملت الّسّيدة املعصومة بوصّية أبيها ومل تتزّوج.

وفيه: 

أّوالً: مناقشة سندّية؛ فام ينقله اليعقويّب ليس بحّجة؛ إذ إنَّ يف تارخيه الغّث والّسمني؛ 
ألنَّه يروي عن املّتهمني بالكذب مثل: وهب بن وهب أكذب البّية، وهو قايض املدينة 
امُلوىّل من قبل الّرشيد، بل قد روى عّمن مل يدركهم، ول يبايل عّمن روى وكيف روى، 

فال ُيطمأن بام ينقله، خصوصًا إذا انفرد به وكان ما انفرد به أمرًا عقدّيًا.

ثانيًا: ل نسّلم أنَّه أوىص بناته بعدم الّزواج وهو اإلمام املفتض الّطاعة، وحمّط أنظار 
ر كثري من النّاس أنَّ ما فعله دليل عىل عدم راجحّية  الّشيعة وقدوهتم، وبالّتايل قد يتصوَّ
النّكاح، والقول -بأنَّ فعله أعّم من كونه دالًّ عىل عدم املرجوحّية فهو دّقة عقلّية وفهم 

غري عريّف- ل ُيصغى إليه.

 gالكاظم اإلمام  عن  الّشيف  الكايف  يف  الكلينّي  رواه  بام  معارض  هو  ثالثًا: 
اإلمام  -أوالد  ِمنُْهْم  َرُجٌل  َأَراَد  وإِْن  َعلِّي...  إَِلى  َأْوَصْيُت  َقْد  وإِنِّي   ...« وصّيته:  يف 
وَأْمِرِه   gالّرضا بِإِْذنِِه-اإلمام  إاِلَّ  َجَها  ُيَزوِّ َأْن  َلُه  َفَلْيَس  ُأْخَتُه  َج  ُيَزوِّ َأْن   -g الكاظم

))( تاريخ اليعقويب، أبوالعّباس اليعقويب، ج2، ص4)4. 
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)(( َقْوِمه...«.  بَِمنَاكِِح  َأْعَرُف  ُه  َفإِنَّ

وبام يف عيون أخبار الّرضا من وصية اإلمام الكاظمg؛ فقد جاء ما مضمونه: أّنه 
بناته فليس هلا حّظ من صدقة كان قد جعلها للمساكني من ولده، فإن  من تتزّوج من 

عادت بغري زوج فإهّنا تأخذ من تلك الّصدقة أيضًا)2(.

الّزواج  بعدم  الوصّية  إّن  اليعقويّب-:  ذكره  بام  الّتسليم  -بعد  يقال  أن  يمكن  رابعًا: 
بينهام. اجلمع  فيمكن   gالّرضا باإلمام  خّصصتها  الكايف  ورواية  مطلقة، 

من  يتأّكد  أن  هو  اإلمام  وصّية  يف  الّسبب  بأّن  العلامء-:  بعض  ذكره  كام   - يقال  أو 
خطرية.  مفاسد  عليه  يتّتب  قد  األكفأ  بغري  فتزوجيهّن  باألكفأ؛  تزوجيهّن 

الّرأي الّثالث: الظروف واألوضاع السياسّية

 ،gالكاظم اإلمام  زمان  خصوصًا  آنذاك،   iالبيت أهل  يعيشها  كان  واّلتي 
سلطة  أثارته  ذي 

ّ
ال واحلصار  اخلوف  إّنَ  "حيث  ومضايقة،  اضطهاد  من  يعيشه  كان  وما 

 
ّ

ّتصال بتلك األسرة أو الّدخول إال  من الّتضييق؛ فلم يكن ألّيِ شخص اال
ً
كان نوعا ون  هار

 gكيف واحلال هذه أن تكون لدهيم اجلرأة عىل ُخطبة بنات الكاظم  ،
ً
را

ّ
 ومتنك

ً
متسّترا

 ِ
ّ

ومصاهرته؟!؛ ألّنَ من يقدم عىل ذلك سيعّرض نفسه للمضايقات وغضب الّسلطة يف ظل
الّطاغوت")3(. حكم 

وفيه:

هذا  إنَّ  إذ  يتزّوجون؛  ل  والّصلحاء  املعصومني  أبناء  من  كثريًا  أنَّ  منه  يلزم  أّوالً: 
بالوجدان. نشاهده  كام  حياهتم  مراحل  أغلب  يف  موجود  الحتامل 

))( الكايف )ط - اإلسالمّية(، الكلينّي، ج )، ص6)3، 7)3.
)2( عيون أخبار الّرضا، ج)، ص37.

)3( حياة كريمة أهل البيت ) بالفاريس(، ملحّمد مهدي اشتهاري، ص54).
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استشهاد  بعد  ا  وأمَّ  ،gالكاظم اإلمام  حياة  فتة  يف  يتمُّ  فإنَّه  سّلم،  لو  ثانيًا: 
العّباسيِّني كانوا يف رصاع عىل احلكم، ولذا أظهر  بأنَّ  ثنا  التَّاريخ حيدِّ فإنَّ   g الكاظم
ضاg إمامته عالنّية، وهو ما كان خيفيه اإلمام الكاظمg، كام يف الّرواية  اإلمام الرِّ
ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  اْلَقاِسِم  َأُبو  يِن  َأْخَبَ إرشاده:  يف  املفيد  الّشيخ  ينقلها  اّلتي 
َأُبو  َمىَض  مَلَّا  َقاَل:  حَيَْيى  ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  ٍد   حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  حَيَْيى  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َيْعُقوَب 
َقْد  إِنََّك  َلُه:  َفِقيَل  َذلَِك،  ِمْن  َعَلْيِه  ِخْفنَا   ،gَضا الرِّ احْلََسِن  َأُبو  َم  وَتَكلَّ  ،g إِْبَراِهيَم 
ا َنَخاُف َعَلْيَك َهَذا الطَّاِغَيَة، َفَقاَل: »لَِيْجَهْد َجْهَدُه َفاَل َسبِيَل َلُه  َأْظَهْرَت َأْمرًا َعظِياًم، وإِنَّ

َعَلَي«))(. 

ابع: عدم الكفؤ أي الرَّ الرَّ

فيعة اّلتي تتمتَّع هبا الّسّيدة اجلليلة فرضت عدم وجود زوج يكون  امية الرَّ فاملكانة السَّ
المكال؛  مستوى  يف   jاملعصومة الّسّيدة  وخاّصة   ،gالكاظم بنات  "إّنَ  هلا،  كفوًا 
واج بيد   هلا، وقد أوىص اإلمام الكاظمg، بأّنَ الّزَ

ً
وجا ؛ ليكون ز كفؤ ر من هو 

َ
حيث ال يتوّف

ه جيب 
َ
ى، بأّن لة أخر  الوصية دال

ُّ
كما وتدل واج،  اإلمام الّرضاg وقبوله يف حال أردن الّز

 :jهراء الّزَ فيما خيّصُ   gحيث قال اإلمام الّصادق ، وج املناسب والكفؤ هلّنَ الّزَ ر 
ُ
توّف

»لوال أنَّ الله تعالى خلق أمير المؤمنين، لم يكن لفاطمة كفو على وجه األرض آدم فمن 
دونه«)2(")3(.

وفيه: إنَّ الّسّيدة اجلليلة وإن كان ل كفو هلا بمستواها من الكامل يف ذلك الّزمان بال 
شكٍّ ول ريب، إّل أنَّه ل يلزم أهّنا ل تتزّوج، وإّل فاإلشكال جاٍر يف معظم املعصومني، 
ج بسبب عدم الكفؤ، بل الدليل  ا مل تتزوَّ فال يتزوجون بسبب عدم الكفؤ، فال دليل عىل أهنَّ

))( اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، الّشيخ املفيد،  ج2 ، ص255.
)2( بحار األنوار، املجلس، ج43، ص07).

)3(  انوار براكنده)فاريس(، ملحّمد مهدي فقيه حمّمدي جاليّل، ج)،ص44).
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قائم عىل حصول الزواج من غري الكفؤ؛ فنحن نرى بعض املعصومني قد تزّوجوا بمن 
هو ليس بكفؤ هلم، مع قطع النَّظر عن مسألة مالك املصالح واملفاسد يف زواجهم، فأربع 

ة -كام حيّدثنا الّتاريخ- خري شاهد عىل ذلك. من نساء األنبياء واثنتان من أزواج األئمَّ

jأي اخلامس: قصر حياتها الرَّ

، وهذا األمر مل  ا عاملة بذلك فلم تتزّوج، "إّنا وأباها وأخاها يعلمون أّن عمرها قصير وألهنَّ
واج"))(. يرّغهبا يف الّز

وفيه:

الّزواج، ول يالزم خلق حالة  يمنعها من  أبيها وأخيهاi ل  علمها وعلم  أّوالً: 
يرغبوا  أّل  يعلمون بقرص حياهتم  اّلذين  املعصومني  وإّل كان عىل  الّرغبة عندها،  عدم 
يف الّطاعات؛ وذلك ألنَّ الّزواج من املستحّبات األكيدة، ومصداق واضح من مصاديق 
هذا  يف  ترغب  مل  عمرها  بقرص  علمها  ألجل  اجلليلة  الّسّيدة  بأنَّ  قلنا  فإذا  الّطاعات، 
املستحّب األكيد والّطاعة، يلزم منه أن يكون املعصومون كذلك، والالزم باطل؛ وذلك 
ألنَّ بعض املعصومني رغم علمهم بقرص حياهتم، إّل أنَّ ذلك مل يثنهم عن فعل الّطاعات 

والّتقّرب من اهلل تعاىل.

فامللزوم -وهو أنًّ الّسّيدة مل ترغب يف الّزواج لعلمها بقرص عمرها- مثل الالزم يف 
البطالن.

ج بسبب علمها بقرب أجلها، بل توجد  ا مل تتزوَّ ثانيًا: ل يوجد دليل ونصٌّ عىل أهنَّ
 j بعض الّشواهد يف حياة بعض املعصومني تدلُّ عىل خالف ذلك؛ فإنَّ الّسّيدة الّزهراء
تزّوجت مبكرًا، مع علمها بوقت استشهادها، ومع ذلك مل يمنعها من الّزواج، ومقامنا 
أوىل؛ حيث إنَّ الّسّيدة اجلليلة -عىل بعض النّقولت- توفيت يف عمر الّثامنة والعشين، 

))( نفحات من حياة الّسّيدة املعصومةj، املرزوق، ص54.
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                               الشيخ منصور إبراهيم اليبيلّي

والّسّيدة الزهراءj -عىل القول املعروف- كان عمرها ثامنية عش عامًا يوم استشهادها.

ثالثًا: أهل بيت العصمة والّطهارة ل حيّركهم إّل رضا اهلل وغضبه، ل األهواء النّفسّية 
والّرغبات، فام يرون هلل فيه رضا وخالف رغبتهم أقدموا عليه ول تأخذهم يف اهلل لومة 
لئم، وما رأوا فيه غضب اهلل وكانت النّفس اإلنسانّية ترغب فيه اجتنبوه وابتعدوا عنه.

ادس: الظروف السّيئة اليت عاشها العلوّيون آنذاك أي السَّ الرَّ

ألقت الظروف آنذاك بظالهلا عىل حياة الّسّيدة اجلليلة، فعانت ما عانت من الويالت 
واملصائب مع أهلها، من تقتيل وتشيد وسجن وإقصاء وتنكيل، فكانوا يتخّفون عن 
العّباسّية  الّسلطة  أجهزة  قبل  من  استهدافهم  من  حذرًا  نسبهم؛  وخيفون  النّاس  أنظار 
ما دعاها ألن تعزف  تقّية شديدة بحيث ل يظهرون عقيدهتم، وهذا  آنذاك، فكانوا يف 
وب جرت  عن الّزواج. هذا القول ألحد الباحثني قال: "... ملا شاهدته ورأته من أهوال وكر
الّتفكير يف   هذا جعلها تعزف عن 

ّ
كل يد وسجن،  أبهيا وبين عمومهتا من قتل وتشر عىل 

واج"))(. الّز

وفيه:

أّوالً: الّظروف الّسّيئة واملحاربة والّتضييق والّتشيد أصبح أشبه باألصل، والغالب 
يف سرية املعصومني واملصلحني والّشيعة، فهل قلَّ األمر عىل العلوّيني والّشيعة يف زمن 
العثامنّية؟ أم  الدولة  العّباس؟ أم  أمّية؟ أم بني مروان؟ أم بني  اخللفاء؟ أم يف دولة بني 

الّظاملة اآلن؟ الّدول 

فام ذكر من مانع ل يعتب مانعًا عن زواج الّسّيدة اجلليلة.

ملا ذكر، فام  املذكور، بل يوجد ما هو خمالف  الّتحليل  ثانيًا: ل يوجد دليل عىل هذا 
جرى يف كربالء من مأساة هل هناك فاجعة أعظم منها؟ فهل منعت نساء بني هاشم من 

))( نفس املصدر.
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الّزواج؟ كاّل، مل يمنعهم ذلك.

الرأي املختار:

عدم  عىل  الستدلل  يف  الّسّتة  اآلراء  متامّية  وعدم  ابقة  السِّ مات  املقدِّ اّتضاح  بعد 
جت، ولكن مل ينقل الّتاريخ ذلك، فليس كلُّ يشٍء  زواجهاj، يمكن القول بأهّنا تزوَّ
نقله لنا الّتاريخ، ولعلَّ ما تعّرض له العلوّيون من الّتضييق وغريه -اّلذي جعله بعضهم 
مانعًا من زواجها-، يمكن أن يكون املانع من إظهار زواجها، ل أنَّه منعها من الّزواج، 
وقاعدة لو كان لبان ل تأيت هنا؛ ألنَّه من الواضح عدم وصول كّل األحداث الّتارخيية 
بل الواصل منها رّبام -بل حمتمل جّدًا- دخلت فيه أيادي اجلور والعدوان من أعداء أهل 

البيتi، فمسألة زواجها وعدم وصول ذلك إلينا ليس ببعيد.

يناسب  إليها ما ل  نتكّلف ونختلق أعذارًا لعدم زواجها، وأن ننسب  فال داعي أن 
باهلل-. أو غري ذلك -والعياذ  لرغبتها  اّتباعها  شأهنا، من 

واج نصف الّدين  نعم، يمكن أن يقال: بأنَّه حيتمل عدم زواجها، فإنَّ ما ورد يف أنَّ الزَّ
وغريه..، قد يقال بأنه يف غري أهل البيتi؛ فإنَّ الكامل يف دينه ل حيتاج أن يكمل 
ا أهّنا خالفت املستحّب بذلك فليس معلومًا؛ إذ يمكن القول بأنَّ مالك عدم  دينه، وأمَّ
الّزواج يف ظرفها أعىل من مالك الّزواج، ولو باحتامل حفظ الّدين واملذهب والّشيعة، ل 
ا من أهل بيٍت رضا اهلل رضاهم  أنَّه لعدم رغبتها الّشخصّية -والعياذ باهلل-؛ وذلك أهنَّ

وغضب اهلل غضبهم.

عىل  الّدائم  واللعن  الطَّاهرين  وآلِه  د  حممَّ عىل  اهلل  وصىلَّ  العاملني،  رّب  هلل  واحلمد 
أمجعني. أعدائهم 
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الملّخص:

دفعيًا  الكريم  القرآن  نزول  مسألة  إىل  مقالته  يف  الكاتب  ض  تعرَّ
وايات،  والرِّ اآليات  من  طائفة  منهام  كل  عىل  يدل  حيث  وتدرجييًا، 
كيفّية اجلمع  تتضمن  آراء  إىل سبعة  األّول  فذكر مبحثني تعرض يف 
الثاين  الدفعّي والتَّدرجيّي للقرآن الكريم، ثمَّ يف املبحث  النزول  بني 
ذكر ما يرد عىل تلك اآلراء مع تقوية الرأي السابع، مع عدم استبعاد 

األخرى. اآلراء  بعض 
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المقدِّمة
 ،e ة، كتاب اهلل الذي أنزله عىل رسوله اخلاتم القرآن الكريم خامتة الكتب السامويَّ
األنبياء  ألرشف  اخلالدة  املعجزة  أنَّه  حيُث  ة  السامويَّ الكتب  أرشف  شكَّ  ل  وهو 
وما  معانيه  دقائق  عىل  والوقوف  وعلومه  تفسرِيه  ويف  فيه  فالبحُث   ،e واملرسلني
بالتبع؛ لكونه أرشف الكتب، وبالنَّظر لكونه كالم اهلل تعاىل يكون أرشف  وراء ألفاظه 
ة املرتبطة بعلوم القرآن، والتي حتىض عىل اهتامم الباحث  البحوث، ومن املباحث املهمَّ
ة  يف علوم القرآن مسألة نزول القرآن؛ من حيث ارتباطها من جهة بمسألة البعثة النبويَّ
املباركة، ومن جهات أخرى بمسائل عديدة، وقد ُبحثت هذه املسألة من جهات شتَّى، 
التَّفسري  علامُء  بذل  ولقد   ،eعليه نزوله  كيفيَّة  فيها من جهة  بالتَّحديد  الكالم  وهنا 
وعلامء علوم القرآن قصارى جهدهم يف الوصول إىل نتيجة فيها؛ فمنهم من ذهب إىل 
أو ثالث وعشين سنة،  ة عشين سنة  دفعًة وثانيًا تدرجيًا يف مدَّ نزَل أولً  القرآن  كون 
ة عشين سنة أو ثالث وعشين سنة فقط،  ومنهم من ذهب إىل كونِه نزَل تدرجيًا يف مدَّ
أو  ة عشين سنة  نزل تدرجيًا فقط يف مدَّ البحث عىل كونه هل  أنَّ مدار  يتبنيَّ  ومن هنا 

ثالث وعشين سنة أم دفعة فقط أم كليهام؟! وعىل ماذا استند كلِّ قائل بقول منهم.

معنل النُّزول لغًة

النٌّزول يف األصل هو انحطاط من علٍو، يقال: نزل عن دابته، ونزل يف مكان  نزل: 
املزنلني{  خري  وأنت   

ً
مبارك مزنالً  }أنزلن  قال:  غريه،  وأنزله  فيه،  رحله  حطَّ  كذا، 

إّياها،  وإعطاؤهم  اخللق  عىل  ونقمه  نعَمه  تعاىل  اهلل  وإنزال  بمعنى،  وأنزله  بكذا  ونزل 
كإنزال  إليه  واهلداية  أسبابه  بإنزال  ا  وإمَّ القرآن،  كإنزال  نفسه؛  ء  الشَّ بإنزال  ا  إمَّ وذلك 

ذلك))(. ونحو  واللباس،  احلديد 

اآليات
))(  الراغب األصفهاين، أيب القاسم احلسني بن حممد، مفردات القرآن،ص488.
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ُهَدٰى . 	
ْ
ال َن  مِّ َوَبيَِّناٍت  لنَّاِس 

ِّ
ل ُهًدى  ُقْرآُن 

ْ
ال فِيِه  نِزَل 

ُ
أ ِي 

َّ
ال َرَمَضاَن  }َشْهُر 

.)(38 اِن{)البقرة:
َ
ُفْرق

ْ
ل َوا

وَن{ )يوسف : 2(.. 	
ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َّ
 ل

ً
 َعَربِّيا

ً
ْرآنا

ُ
َاهُ ق

ْ
نَزنل

َ
}إِنَّا أ

نَّا ُمنِذرِيَن{ )الدخان : 3(.. 	
ُ
ٍة ۚ إِنَّا ك

َ
َباَرك ٍة مُّ

َ
ْل َاهُ ِف لَ

ْ
نَزنل

َ
}إِنَّا أ

{ )القدر : )(. 	 َقْدرِ
ْ
ِة ال

َ
ْل َاهُ ِف لَ

ْ
نَْزنل

َ
}إِنَّا أ

َاهُ تزَنِيالً{ )اإلرساء : 06)(.. 	
ْ

نل ٍث َونَزَّ
ْ
ٰ ُمك هُ َعَ انلَّاِس َعَ

َ
َناهُ تِلَْقرَأ

ْ
َرق

َ
 ف

ً
ْرآنا

ُ
}َوق

وَن{ )الزخرف : 3(.. 	
ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َّ
 ل

ً
 َعَربِّيا

ً
ْرآنا

ُ
َناهُ ق

ْ
}إِنَّا َجَعل

الرِّوايات

من مصادرنا:

د بن سليامن عن داود، عن . ) د بن القاسم، عن حممَّ عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، وحممَّ
حفص بن غياث، عن أيب عبد اهللg قال: سألته، عن قول اهللa: }شهر رمضان الي 
 :g أنزل فيه القرآن{، وإنِّام أنزل يف عشين سنة بني أوله وآخره؟ فقال أبو عبداهلل
»نزل القرآن جملًة واحدًة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثمَّ نزَل في طول عشرين 
ل ليلٍة من شهر رمضان،  سنة«، ثمَّ قال: »قال النَّبيe: نزلت صحف إبراهيم في أوَّ
وُأنزلت التَّوراة لستٍّ مضين من شهر رمضان، وُأنزل اإلنجيل لثالث عشرة ليلٍة خلت 
بور لثماِن عشٍر خلون من شهر رمضان، وُأنزل القرآن في  من شهر رمضان، وُأنزل الزَّ

ثالٍث وعشرين من شهر رمضان«."))(

امء الدنيا . 2 قال ابن عبَّاس: أنزل اهلل القرآن مجلًة واحدًة من اللوح املحفوظ إىل السَّ
له إىل آخره  دe نجومًا، وكان من أوُّ يف ليلة القدر، ثمَّ كان ينزله جبيلg عىل حممَّ

))( الكليني، الشيخ أيب جعفر حممد بن يعقوب، الكايف،  ج2، ص629.
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ثالث وعشون سنة.«))(

ة: ومن مصادر العامَّ

ثنا ابن املثنّى، قال: ثني عبد األعىل، قال: ثنا داود، عن عكِرمة، عن ابن عبَّاس، . ) حدَّ
ماء الدنيا، فكان اهلُل إذا  ه مرًة واحدًة يف ليلة القدر يف رمضان إىل الّسَ

ُّ
كل ل القرآن  قال: "نـز

 أنـزله منه حىت مجعه")2(.
ً
أراد أن حيدث يف األرض شيئا

أخرج ابن مردويه عن ابن  عّباس يف قوله: }إنا أنزنلاه ف للٍة مباركٍة{ قال: . 2
كالم  جبواب   

ً
جنوما  eاهلل رسول  عىل  يل  جبر به  ل  نز مّثَ   ، القدر ليلة  يف  القرآن  ل  "أنز

اس.")3( الّنَ

ثنا . 3 قال:  التيمّي،  سليامن  بن  املعتمر  ثنا  قال:  الكاليّب،  عاصم  بن  عمرو  ثنا  قال 
}إِنَّا  اهلل:  قول  قال يف  أنَّه  عبّي،  الشَّ هند، عن  أيب  بن  داود  ثنا  قال:  العّوام،  أبو  عمران 

القدر")4(. ليلة  يف  القرآن  أول  ل  "نز قال:   } َقْدرِ
ْ
ال ِة 

َ
ْل لَ ِف  َاهُ 

ْ
نـزنل

َ
أ

المبحث األّول: كيف نزل القرآن؟
ة عشين أو  ون بني قائٍل بنزول القرآن الكريم نجومًا )تدرجيًا( فقط مدَّ اختلف املفسِّ
ة عشين أو ثالث  ثالٍث وعشين سنة، وآخر يقول أنَّه نزل دفعًة أّولً وبعدها تدرجيًا مدَّ
ض هلا ولو بشكٍل خمترٍص قبل  وعشين سنة، والكالم هنا فيه مسائل ثالث ل بدَّ من التعرُّ

ين يف كيفيِّة نزوله. وع يف بيان أقوال العلامء واملفسِّ الشُّ

اهسألة األولل: نزول القرلن ليلة القمر

))( الطبيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، تفسري جممع البيان، ج0)، ص786.
)2( الطبي، أبو جعفر حممد بن جرير، تفسري الطبي، ج2)، ص)65.

)3( السيوطي، جالل الدين، تفسري الدر املنثور، ج7، ص398.
)4( الطبي، أبو جعفر حممد بن جرير، تفسري الطبي، ج2)، ص )65.
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ُقْرآُن{.
ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
{، }َشْهُر َرَمَضاَن ال َقْدرِ

ْ
ِة ال

َ
ْل َاهُ ِف لَ

ْ
نَْزنل

َ
قال تعاىل: }إِنَّا أ

وايات بنزول القرآن  ابقتني، والرِّ حت اآليات كام هو واضح من اآليتني السَّ لقد رصَّ
إنكار هذه  يمكن  أو وقٍت، فال  ليلٍة  تعيني  أو شهر رمضان دون  القدر  ليلة  الكريم يف 
ح هبا يف أكثر من مورد ومل ينكرها أحد، وإنَّام الكالم يف اجلمع  احلقيقة الواضحة املرصَّ

بيانه وتفصيله. ُيعارض وسيأيت  بينها وبني ما 

اهسألة الثانية: النُّزول والبعثة

ابع والعشين من شهر رجب؛  يفة والثابت كوهنا قد وقعت يف السَّ ة الشَّ البعثة النَّبويَّ
ة"))(، ويف اخلب عن اإلمام أيب احلسن  كام ذكر العاّلمة املجلّس "وعىل األخير اتفاق اإلمامّيِ
من  في سبع وعشرين  للعالمين  رحمًة   eدا اللُهa محمَّ »بعث  قال:   ،gضا الرِّ

رجب«)2(.

بنزول يشٍء  يفة  الشَّ البعثة  باقتان  للقول  العلامء  أنَّه قد ذهب كثري من  والكالم يف 
من آيات القرآن الكريم ومن ذلك قال بعضهم: بأنَّ البعثة كانت يف شهر رمضان، ويف 
ر ثالث  املقابل ذهب غريهم لعدم ثبوت هذا اإلقتان، بل قالوا: إنَّ بدء نزول القرآن تأخَّ
يف  تستطيع  ال  ة  نسانّيِ اإل النفس  أّنَ  "وحيث  السبحاين:  يخ  الشَّ ذكر  البعثة،  عن  سنواٍت 
، هلذا 

ً
جيا ها تدر

َّ
 أن يتحمل

َ
( مجيعها دفعًة واحدًة، بل ال بّد ل مراتب )الوحّيِ ىل حتّمُ الوهلة االو

ون من شهر رجب(  ابع والعشر الّسَ قد مسع يوم املبعث )اليوم   eيّب الّنَ جيب القول بأّنَ 
 ، ُة آيٍة قّطُ ل يف مثل هذا اليوم أّيَ ه رسول اهلل فقط، ومل تنز

َ
ذي خيبره بأّن

ّ
داء السماوّيِ ال الّنِ

مي عىل حنو  ول القرآن الكر ة بدأ نز
َ

مان. مّثَ بعد مّد ة من الّزَ
َ

وقد استمّرَ األمر عىل هذا املنوال مّد
يج ابتداء من شهر رمضان")3(. در الّتَ

))( املجلس، الشيخ حمّمد باقر، بحار األنوار، ج8)، ص90).
)2( الكايف، الكليني، ج4، ص49).

)3( السبحاين، الشيخ جعفر، سّيد املرسلنيe، ج)، ص347.
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ة نذكر بعضها: واستندوا يف القول عىل أخبار من طرقنا وطرق العامَّ

هذه . ) إّنَ  حيث  سنة..«))(؛  عشرين  طول  في  نزل  ثمَّ   ..«  :gاهلل عبد  أيب  "عن 
بعثته.   أَّول  من  سنني  ثالث  حذف  تستلزم  واية  الّرِ

د بن أيب عدي، عن داود بن أيب هند، عن عامر الشعيّب أّنَ رسول . 2 قال أمحد: حدثنا حمّمَ
ته إسرافيل  ن بنبّوَ ة وهو ابن أربعني سنة، فقر م نزلت عليه النبّوَ

َّ
اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسل

ن  ا مضت ثالث سنني قر ل القرآن، فلّمَ ء، ومل ينز
َ

ه الكلمة واليّش ثالث سنني، فكان يعلّمُ
 باملدينة. مفات وهو 

ً
ة وعشرا

َّ
 مبك

ً
ين سنٍة، عشرا ل القرآن عىل لسانه عشر يل، فنز ته جبر بنبّوَ

ابن ثالث وستني سنة.")2(.

ح به يف غري مورد  فكيف يمكن التَّوفيق بني نزول القرآن يف ليلة القدر الذي قد رُصِّ
من القرآن الكريم وبني هذا النُّزول الذي اقتن مع البعثة؟!

اهسألة الثنالثة: أسباب النُّزول

ْد َسِمَع 
َ
ومعناه العلَّة التي من أجلها أو يف شأهنا نزلت اآلية، كام يف اآلية الشيفة }ق

َما ۚإِنَّ اهلَل َسِميٌع 
ُ
َاُوَرك

َ
 اهللِ َواهلُل يَْسَمُع ت

َ
َك ِف َزوِْجَها َوتَْشَتِك إِل

ُ
َاِدل

ُ
ِت ت

َّ
ْوَل ال

َ
اهلُل ق

ق واقعًا. يفة كام هو واضح تتكلَّم عن موضوع حتقَّ بَِصرٌي{)املجادلة:2( فإنَّ اآلية الشَّ

كانت هناك مشكلٌة  "إْن  د هادي معرفت:  يخ حممَّ الشَّ النٌّزول ذكر  ويف معنى سبب 
 سبيل 

َّ
كانت حادثًة أهبم أمرها، أم مسألٌة خيف وجه صواهبا، أم واقعٌة ضل حاضرة، سواٌء أ

أي  ول،  ز الّنُ أسباب  هي  فتلك  ملشكلهتا،   
ً ّ
حال وتضع  شأنا  لتعالج  اآلية  فنزلت  خمرجها، 

بشأنا")3(. قرآن  ول  لنز املوجبة  ة 
َّ
والعل اعي 

َ
الّد بب  الّسَ

))( الكليني، الشيخ أيب جعفر حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج 2، ص 629.
)2( ابن كثري، إسامعيل بن كثري الدمشقي، البداية والنهاية، ج3، ص 7.

)3( معرفة، الشيخ حمّمد هادي، التمهيد، ج)، ص254.
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النُّزول  شأن  أو  النُّزول  أسباب  وهو  املعنى  هلذا  اللتفات  د  بمجرَّ أنَّه  واملالحظ 
والتَّصديق به وبوجوده كام هو ثابٌت يثبت لدينا وجود نزول القرآن الكريم نجومًا أو 
تدرجيًا؛ حيث أنَّه ل يمكن القول إنَّ اآليات هلا مواضيع وقضايا نزلت يف صددها ويكون 
القرآن كلُّه نزل يف آٍن واحد، خصوصًا أنَّ بعض اآليات نزلت يف قضيٍة حتتاج جوابًا أو 
أنَّه مع العلم بمسألة املكّي واملديّن تكون القضيِّة أكثر جتلّيًا؛ حيث إنَّ  حالًّ فورّيًا، غري 
اآليات نزلت يف ظروٍف مكانّيٍة وزمانّيٍة حمّددة، فكيف يمكننا معاجلة هذه املشكلة بعد 
ما ثبت عندنا نزول القرآن يف ليلة القدر أو شهر رمضان؛ حيث ل بدَّ من اجلمع لثبوت 

نزوله ليلة القدر وثبوت نزوله يف أزمنٍة وأمكنٍة متفرقة. 

المبحث الثاني: اآلراء في الجمع بين الّنزول الدفعّي والتدريجّي
وهنا أورد العلامء سبعة آراٍء يف اجلمع أو اجلواب عن هذا املشكل..

الرنأل األّول: 

إنَّ القرآن الكريم مل ينزل يف شهر رمضان ومل يبدأ نزوله فيه، وإنَّام نزل يف شأنه؛ أي 
أنَّ القرآن الكريم نزل يف شأن شهر رمضان، قالوا: أي يف شأن فرض صومه ووجوبه))( 

أو يف فضله)2(.

ل صومه يف  ُقْرآُن{ يقول: الذي أنز
ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
حاك }َشْهُر َرَمَضاَن ال

َ
"وعن الّض

القرآن")3(.

الرنأل الثناني:

بعضهم  من  إّل  القول  هذا  ُيؤَثر  ومل  رمضان،  أشهر  يف  الكريم  القرآن  معظم  نزول 

))( الطبيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، تفسري جممع البيان، ج2، ص497.
)2( معرفة، الشيخ حمّمد هادي، التمهيد، ج)، ص5)).

)3( السيوطي، جالل الدين، تفسري الدّر املنثور، ج2، ص458.
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أشهر رمضان"))(. ل يف  نز أّنَ معظمه  "أو  سيِّد قطب  ذكر  احتاملً، 

الرنأل الثنالث:

هو أنَّ اهلل تعاىل كان ُينزل عىل رسولهe بعضًا من آيات القرآن الكريم كلَّ ليلة 
نة،  السَّ تلك  ما حيتاجونه طيلة   eالنَّبي َينزل عىل  كان  قدر  ليلة  كلِّ  أنَّه يف  أي  قدٍر؛ 
مجلًة  نة  الّسَ تلك  يف  إليه  حيتاج  ما  القدر  ليلة  يف  نيا 

ُ
الّد ماء  الّسَ إىل  ل  ينز كان  ه 

َ
إّن "قيل: 

ابن   إىل  يسنده  دي  الّسَ عن  واأليام  هور 
ٌ

الّش يف  إرساالً  جوم  الّنُ مواقع  عىل  ل  ينز مّثَ  واحدًة، 
، فقال: حيتمل 

ً
ي حبثا از ين الّرَ كره اإلمام فخر الّدِ عّباس")2(وذكر يف اإلتقان "وهذا القول ذ

ماء  اس إىل إنزاله إىل مثلها، من اللوح إىل الّسَ ِ  ليلة قدر ما حيتاج الّنَ
ّ

كل ل يف  كان ينز ه 
َ
أّن

الدنيا")3(.

الرنأل الرابع: 

لفظ  يكون  وبذلك  القدر،  ليلة  ويف  رمضان  شهر  يف  كان  الكريم  القرآن  نزول  بدأ 
ُقْرآُن{ دالً عىل اجلنس، فيكفي نزول 

ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
القرآن يف اآلية }َشْهُر َرَمَضاَن ال

أيَّ يشء منه لينطبق معنى القرآن عليه)4(، وعىل هذا القول كثري من العلامء؛ حيث أنَّ كلَّ 
حدث مهمٍّ يكون مبدؤه هو حمطُّ أنظار املؤرخني من حيث أمهّيته يف هذا احلدث اخلطري، 
يف  فذكر  معرفت،  هادي  د  حممَّ الشيخ  العاّلمة  املعارصين  من  القول  هلذا  ذهب  وممَّن 
، إذا كانت له مّدة وامتداد زميّن، فإّنَ   حادث خطير

َّ
 ألّنَ كل

ً
التمهيد: "وهو الذي نرتئيه؛ نظرا

سة أو تشكيل  يخ دولة أو مؤّسَ كما إذا سئل عن تار  ،
ً
خيّيا ل تار وعه هو الذي يسّجَ بدء شر

يخ دراسة طالب علم أو تلّبسه اخلاّص وأمثال ذلك، فإّنَ اجلواب  يّب، أو إذا سئل عن تار حز
))( سيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب، يف ظالل القرآن، ج)، ص )7).

)2(  الطبيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، تفسري جممع البيان، ج2، ص497.
)3( السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن ج )، ص56).

)4( ابن شهرآشوب، رشيد الدين حمّمد بن عىل، متشاهبات القرآن، ج)، ص63.
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خمشّي)2(  وع أو التأسيس ال غير"))(، وممَّن ذهب هلذا القول أيضًا الزَّ هو تعيني مبدأ الشر
؛ ألّنَ البعث  عبّي قوله: "ابتداًء بإنزاله ليلة القدر واحتمله الرازّي، ونقل األخري عن الشَّ

كان يف رمضان")3(.

الرنأل الخامس: 

ل دفعيٌّ يف ليلة القدر من اللوح املحفوظ إىل بيت  هو أنَّ للقرآن الكريم نزولن األوَّ
ة أو البيت املعمور، والثَّاين نجوميٌّ )تدرجيٌي( طيلة عشين أو ثالث وعشين سنة  العزَّ
امء  ة أو السَّ ض لبياهنا من بيت العزَّ بحسب املواضيع وأسباب النزول التي قد تمَّ التعرُّ
نذكر  ة  العامَّ وطرق  طرقنا  من  روايات  عىل  استنادًا  وذلك   ،eاهلل رسول  إىل  نيا  الدُّ

منها:

د بن سليامن عن داود، عن . ) د بن القاسم، عن حممَّ عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، وحممَّ
}شهر رمضان   :aقال: سألته، عن قول اهلل gحفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل
 :g الي أنزل فيه القرآن{ وإنَّام ُأنزل يف عشين سنة بني أّوله وآخره؟ فقال أبو عبدال
»نزل القرآن جملًة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثمَّ نزل في طول عشرين 
ل ليلة من شهر رمضان،  سنة«، ثمَّ قال: »قال النَّبيe: نزلت صحف إبراهيم في أوّ
وُأنزلت التوراة لستٍّ مضين من شهر رمضان، وُأنزل اإلنجيل لثالث عشرة ليلٍة خلت 
من شهر رمضان، وُأنزل الزبور لثمان عشر خلون من شهر رمضان، وُأنزل القرآن في 

ثالث وعشرين من شهر رمضان«)4(.

 قال ابن عّباس: أنزل اهلل القرآن مجلة واحدة من اللوح املحفوظ  إىل السامء الدنيا . 2

))( معرفة، الشيخ حمّمد هادي، التمهيد، ج)، ص3)).
)2( الزخمشي، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر، الكشاف، ج)، ص336.

)3( الرازي، أبو الفتوح، تفسري الرازي، ج 32، ص 27.
)4( الكليني، الشيخ أيب جعفر حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج2، ص629.
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دe نجومًا وكان من أّوله إىل آخره  يف ليلة القدر ثمَّ كان ينزله جبيلg عىل حممَّ
ثالث وعشون سنة."))(

ل . 3 أخرج ابن مردويه عن ابن  عّباس يف قوله: }إنَّا أنزنلاه ف للة مباركة{ قال:" أنز
 جبواب كالم الناس.")2(

ً
يل عىل رسول اهللe جنوما ل به جبر القرآن يف ليلة القدر مّثَ نز

ابن  . 4 عن  عكِرمة،  عن  داود،  ثنا  قال:  األعىل،  عبد  ثني  قال:  املثنى،  ابن  حّدثنا 
ه مرة واحدة يف ليلة القدر يف رمضان إىل السماء الدنيا، فكان 

ُّ
كل ل القرآن  عّباس، قال: "نـز

أنـزله منه حىت مجعه".)3(  
ً
أراد أن حيدث يف األرض شيئا إذا  اهلل 

ين السيوطّي، قال يف اإلتقان: "أحدها: وهو  وذهب هلذا القول كثرٌي، منهم جالل الدِّ
ما  منّجَ ذلك  بعد  ل  نز مّثَ  واحدة،  مجلة  القدر  ليلة  نيا 

ُ
الّد مساء  إىل  ل  نز ه 

َ
أّن  : األشهر األصّحُ 

مّدة  يف  اخلالف  حسب  عىل  ين؛  وعشر مخس  أو  ين،  وعشر ثالث  أو  سنة،  ين  عشر يف 
ّول أشهر  ة بعد البعثة")4(. والزركّش حيث ذكر يف البهان: "والقول األ

ّ
إقامته e مبك

ل.  األوَّ بالقول  عناه  ما  هو  أي  الرَّ وهذا  ون")5(،  كثر األ ذهب  إليه  و  ، وأصّحُ

ادس: الرنأل السن

ل من احلفظة  وهو ل خيتلف كثريًا عن سابقه إّل أنَّه فيه تنجيمني أي تدرجيني، األوَّ
عىل جبئيل والثَّاين من جبئيل عىل رسول اهللe، وهو ما حكاه املاوردّي كام ذكر 
وح 

َّ
ل من الل ه نز

َ
: أّن

ً
ين، نقاًل عن ابن حجر: "قال: وقد حكى املاوردّي قوالً رابعا جالل الدِّ

مه  يل جّنَ َ  جبر ين ليلة، وأّنَ يل يف عشر مته عىل جبر املحفوظ مجلة واحدة، وأّنَ احلفظة جّنَ

))( الطبيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، تفسري جممع البيان، ج0)،ص786.
)2(  السيوطي، جالل الدين، تفسري الدر املنثور،ج7، ص398.

)3( الطبي، أبو جعفر حمّمد بن جرير، تفسري الطبي، ج2)، ص)65.
)4(  السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج)، ص 56).

)5( الزركش، حمّمد بن عبد اهلل، البهان يف علوم القرآن، ج)، ص)32.
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ين سنة"))(، ويؤيِّده هذا اخلب املرويُّ عن ابن  عّباس " أخرجه  يبe يف عشر عىل الّنَ
ل القرآن مجلة واحدة من عند  يق الّضحاك، عن ابن عّباس، قال: نز ابن أيب حامت من طر
وح املحفوظ إىل الّسفرة الكرام الكاتبني يف الّسماء الدنيا، فنّجمته الّسفرة عىل 

ّ
اهلل، من الل

ين سنة")2(. عشر  eيل عىل النيب ين ليلة، وجّنمه جبر يل عشر جبر

ابع: الرنأل السن

هو أنَّ للقرآن الكريم نزولني كذلك؛ دفعيٌّ ليلة القدر وتدرجييٌّ طيلة عشين سنة، 
نيا، فمن  امء الدُّ ولكنَّ النزول الدفعّي عىل هذا القول عىل قلب رسول اهللe ل السَّ
وايات أنَّ البيت املعمور هو قلب النَّبّيe، وهذا القول  قال هبذا القول فهم من الرِّ
أو  القرآن  وا عنه حقيقة  القرآن له وجودين؛ األّول بسيط، وهو كام عبَّ مستلزم لكون 
تأويل القرآن)3(، والثَّاين هذا الذي بني أيدينا؛ حيث ل يمكن القول بأنَّه نزل يف ليلة وهو 
ضنا هلا سابقًا من مسألة أسباب النزول، واستدلَّ من قال  نفس هذا الذي بني أيدينا ملا تعرَّ

هبذا القول بأمور نذكرها عىل نحو اإلجياز.

ت بلفظ اإلنزال ل الّتنزيل  ل )الدفعّي( عبَّ ة عىل النُّزول األوَّ أّوالً: إنَّ اآليات الدالَّ
ُقْرآُن{ )البقــرة: 85)( واآليات التي دلَّت عىل التنزيل 

ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
}َشْهُر َرَمَضاَن ال

َاهُ 
ْ

نل َونَزَّ ٍث 
ْ
ُمك  ٰ َعَ انلَّاِس  هُ َعَ 

َ
تِلَْقرَأ َناهُ 

ْ
َرق

َ
ف  

ً
ْرآنا

ُ
}َوق الّتنزيل ل اإلنزال.  ت بلفظ  عبَّ

ح بأنَّ لفظ التَّنزيل دالٌّ عىل التدريج أو  تزَنِيالً{ )اإلرساء: 06)( )4(، ومن اللُّغوّيني َمن رصَّ
يل يف وصف القرآن  نزال والّتنز ق بني اإل ، فذكر الراغب األصفهايّن: "والفر أنَّ اإلنزال أعمُّ
نزال  ى، واإل  ومرة بعد أخر

ً
قا يل خيتص باملوضع الذي يشير إليه إنزاله مفّرَ ئكة أّنَ الّتنز واملال

))( السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج)، ص58).
)2(  السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن ج)،ص59).

)3(  الطباطبائي، السيد حمّمد حسني، تفسري امليزان، ج2،ص9).
)4( الشريازي، الشيخ نارص مكارم، تفسري األمثل، ج6)، ص20).
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عام"))(.

ثانيًا: إنَّ بعض اآليات دلَّت عىل أنَّ آيات الكتاب معلومة سابقًا لدى النَّبّيe ويف 
قلبه 

)القيامــة اآليــة 6)/7)( فإنَّ  َوُقْرآَنُه{  َعَلْينَا َجْمَعُه  إِنَّ  بِِه  لَِتْعَجَل  بِِه لَِساَنَك  ْك  ُتَحرِّ }ال 

ل عليه  ُينزَّ به ومل  به)2(، فكيف يكون عىل علٍم  أنَّه كان عىل علٍم  اآلية  يتَّضح من  الذي 
بعُد؟!

تأويل  أو  حمكم  ثاٍن  وجود  الكريم  للقرآن  أنَّ  اآليات  بعض  من  الواضح  إنَّ  ثالثًا: 
اللوح  الذي يف  املجمل  أيدينا تفصيل لذلك  الذي بني  وإنَّام هذا  أيدينا،  الذي بني  هذا 
َقْوٍم يُْؤِمُنوَن َهْل 

ِّ
ٍم ُهًدى َورَْحًَة ل

ْ
َناهُ َعَ ِعل

ْ
ل صَّ

َ
َقْد ِجْئَناُهم بِِكَتاٍب ف

َ
املحفوظ، }َول

ْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا 
َ
ْبُل ق

َ
ِيَن نَُسوُه ِمن ق

َّ
ُه َيُقوُل ال

ُ
وِيل

ْ
ِت تَأ

ْ
ُه يَْوَم يَأ

َ
وِيل

ْ
 تَأ

َّ
يَنُظُروَن إاِل

 
ْ
وا ْد َخِسُ

َ
نَّا َنْعَمُل ق

ُ
ِي ك

َّ
ْو نَُردُّ َفَنْعَمَل َغرْيَ ال

َ
َا أ

َ
 نل

ْ
يَْشَفُعوا

َ
َا ِمن ُشَفَعاء ف

َّ
َقِّ َفَهل نل بِالْ

.)53-52 )األعراف:  وَن{  َيْفَتُ  
ْ
َكنُوا ا  مَّ َعْنُهم  َوَضلَّ  نُفَسُهْم 

َ
أ

ة ما يف سورة يونس  يفة وخاّصَ ر
َ

الّش اآليات  "فإّنَ   :Oالطباطبائّي العاّلمة  السيِّد  ذكر 
فصيل  والّتَ يشء  الكتاب  فنفس  الكتاب،  عىل  طاٍر  أمر  فصيل  الّتَ أّنَ  عىل  لة  ال الّدِ ظاهرة 
فصيل من الكتاب لكونم ناسني لئش يؤول  كّذبوا بالّتَ م إّنا  ، وأّنَ الذي يعرضه يشء آخر
ون إىل علمه، فال ينفعهم  إليه هذا التفصيل وغافلني عنه، وسيظهر هلم يوم القيامة ويضطر

دم والت حني مناص، وفهيا إشعار بأّنَ أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب")3(. الّنَ

أي هو ما ذهب له الفيض الكاشايّن والسّيد الطباطبائّي وغريمها من علامء  وهذا الرَّ

))( الراغب األصفهاين، أبى القاسم احلسني بن حممد، مفردات القرآن، ص 488.
)2(  الطباطبائي، السيد حمّمد حسني، تفسري امليزان، ج 2، ص9).
)3( الطباطبائي، السيد حمّمد حسني، تفسري امليزان، ج2، ص 7).
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التفسري..

، وخبر الياس الذي أورده  ذكر الفيض الكاشايّنO: "واملستفاد من جمموع هذه األخبار
يف الكايف يف باب شأن }إنَّا أنزنلاه ف للة القدر{ وتفسيرها من كتاب احلّجة أّنَ القرآن 
يد  ه أر

َ
، وكأّن ين من شهر رمضان إىل البيت املعمور ه مجلة واحدة يف ليلة ثالث وعشر

ُّ
ل كل نز

كما قال اهلل }نزل به الروح المني ع قلبك{،   ،eول معناه عىل قلب النيّب به نز
 gما آتاه جبرئيل

َّ
كل  من باطن قلبه إىل ظاهر لسانه 

ً
ين سنة جنوما ل يف طول عشر مّثَ نز

ِ سنة إىل صاحب 
ّ

كل بالوحّيِ وقرأه عليه بألفاظه، وأّنَ معىن إنزال القرآن يف ليلة القدر يف 
يق حممكه من  وتفر وتقييد مطلقه،  وتأويل متشاهبه،  بتفصيل جممله،  بيانه  إنزال  الوقت 

متشاهبه"))(.

المبحث الثاني: مناقشة اآلراء

منا شة الرنأل األّول:

وهو كام ذكرنا أنَّ القرآن الكريم مل ينزل يف شهر رمضان وإّنام نزل يف شأنه؛ أي أنَّ 
القرآن الكريم نزل يف شأن وجوب صوم شهر رمضان أو فضله، ويرد عىل هذا القول:

د رضب من تأويل الّلفظ. ليل فال يمكن القول به، بل هو جمرَّ أّوالً: إنَّه مفتقر للدَّ

ا غريها  لنا اللفظ فسيكون يف خصوص آية سورة البقرة، وأمَّ نا لو قلنا به وأوَّ ثانيًا: إنَّ
فال يمكن القول كذلك فامذا يكون التوجيه يف غريها؟!

إذًا ل يمكن األخذ هبذا القول ملا ظهر أنَّه ليعدو كونه تأوياًل وتكلُّفًا يف اللفظ.

منا شة الرنأل الثناني:

بال  أنَّه  عليه  يرد  فهو كذلك  أشهر رمضان،  نزل معظمه يف  الكريم  القرآن  أنَّ  وهو 

))(  الفيض الكاشاين، حمسن، تفسري الصايف، ج )، ص 65.
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دليل أو مستند أو حتى مؤيِّد، ولعلَّ الواقعيَّة تأباه كام عبَّ يف التمهيد))( فال يمكن القول 
به بتاتًا.

منا شة الرنأل الثالث:

هو أنَّ اهلل تعاىل كان ُينزل عىل رسولهe بعضًا من آيات القرآن كلَّ ليلة قدر أي 
أنَّه يف كلِّ ليلة قدر كان َينزل عىل النبيe ما حيتاجونه طيلة تلك السنة، ويرد عىل هذا 

القول.

أّوالً: إنَّه كسابَقيه حمتاٌج لدليل فال يمكن األخذ به بال دليل يؤيده.

ل هذا الكالم؛ إذ أنَّ الواضح  ثانيًا: إنَّه مع اللتفات ملسألة أسباب النُّزول ل يمكن تعقُّ
ا نزلت يف ظروٍف خاّصة وملعاجلة مواضيع متحّققة أو ستحّقق خصوصًا  من اآليات أهنَّ

أنَّ بعضها حيتاج جوابًا فورّيًا فكيف يكون النزول ملا حيتاجونه يف تلك السنة؟!

ٍة 
َ
ِبََهال  

ً
ْوما

َ
ق تُِصيُبوا  ْن 

َ
أ َفَتبَيَُّنوا  بِنََبٍإ  اِسٌق 

َ
ف َجاَءُكْم  إِْن  آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ }يَا 

ُتْم نَاِدِمنَي { )احلجــرات: 6( فبمالحظة هذه اآلية وقرائنها الكثرية 
ْ
ٰ َما َفَعل َفُتْصبُِحوا َعَ

يتَّضح أنَّ اآليات نزلت يف ظروف خاصة وملعاجلة قضايا حتتاج عالجًا فورّيًا، اذًا هذا 
به. القول  يمكن  ل  باطل  كذلك  القول 

منا شة الرنأل الرابع: 

هو أنَّ بدأ نزول القرآن الكريم كان يف شهر رمضان ويف ليلة القدر، عىل أنَّ كل حدث 
خطري يكون مبدؤه هو املهّم تارخيّيًا، وهذا القول يستلزم كام مرَّ أن يكون لفظ القرآن يف 

اآلية داّل عىل اجلنس. وامُلشكل هنا..

أّوالً: إنَّه ل يمكن نفي هذه احلقيقة؛ وهي أنَّ كلَّ حدث خطري يكون مبدؤه هو األهّم 

))( معرفة، الشيخ حمّمد هادي، التمهيد، ج)، ص5)).
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املورد،  هذا  يف  وغالبًا  عادًة  ثبت  الذي  هذا  ُنجري  أن  لنا  أين  من  ولكن  غالبًا،  تارخيّيًا 
فالقول إنَّه ليس لنا بمجرد ثبوته غالبًا أن نثبته يف كلِّ حدث ومورد، فال بدَّ من دليل عىل 

جريانه يف هذا املورد وإّل فال يمكننا القول به.

ثانيًا: إنَّه مستلزم حلرفه عن الظاهر، فالظاهر من اللفظ أنَّ املقصود هو كل القرآن ل 
بعضه أو أحد أجزائه وهو وارد يف كثري من الكالم، ولكن من أين ُفهم هذا ل ذاك؟! 
ليل  فهو حمتاج أيضًا لدليل أو قرينة تدلُّ عىل إرادة اجلنس بالقرآن، وبدون القرينة أو الدَّ
ّول  ل يمكن القول بحرفه عن املعنى الظَّاهر، وذكر يف ذلك الرازي: "واعلم أّنَ اجلواب األ
 عىل هذا اجلواب من محل 

َ
ه ال بّد

َ
، وههنا حيتاج؛ فإّن ال حيتاج فيه إىل حتّمل يشء من املجاز

ا  أي غري مستبعد إن كان مستنِدًا لدليل وأمَّ القرآن عىل بعض أجزائه وأقسامه"))(، فهذا الرَّ
بال دليل كام هو احلال فال يمكن القول به.

منا شة الرنأل الخامس: 

ل دفعيٌّ يف ليلة القدر من اللوح املحفوظ إىل بيت  هو أنَّ للقرآن الكريم نزولني؛ األوَّ
)تدرجيّي( عىل رسول اهللe، والكالم هنا أنَّه  العّزة أو البيت املعمور والثاين نجوميٌّ
اعي  امء فقط؟! وما هو الدَّ كيف يكون إنزاله هدى للنّاس كام دلَّت اآلية وهو منزٌل إىل السَّ

نيا أو البيت املعمور كام قالوا؟!  امء الدُّ هلذا النزول األّول إىل السَّ

ئكة  للمال يكون  أن  يبعد  ال  ه 
َ
"فإّن قال:  األخري:  ؤال  السُّ هذا  عىل  ازي  الرَّ وأجاب 

أّنَ يف ذلك  املعلوم  كان يف  أو  إلهيم،  إنزال ذلك  نيا مصلحة يف 
ُ

الّد ان مساء 
ّ

الذين هم سك
يل جلبر مصلحة  فيه  كان  أو  اجلهات،  أقرب  من  الوحي  ع 

ُ
توّق يف   gللّرَسول مصلحة 

ين  الدِّ جالل  حكى  كذلك  اإلجابة  ويف  وتأديته")2(.  بإنزاله  املأمور  هو  كان  ه 
َ
ألّن  ،g

م 
ّ
 اهلل عليه -وآله- وسل

َّ
ة بني نبينا صىل سوّيَ ، الّتَ

ً
خاوي قال: "وفيه أيضا السيوطي عن السَّ

))( الرازي، أبو الفتوح، تفسري الرازي، ج 5، ص 93.
)2(الرازي، أبو الفتوح، تفسري الرازي، ج 5، ص 93.
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ما ليحفظه"))(. د يف إنزاله عليه منّجَ فضيل ملحّمَ وبني موس g يف إنزاله كتابه مجلة، والّتَ

توقُّع  من  الكالم  هذا  قيمة  هي  فام  الوهن،  منتهى  يف  ونظائرمها  ترى  كام  واجلوابني 
د وسائر األنبياء، وهل النَّبّي  ة ملحمَّ الوحيِّ من أقرب اجلهات ونحو ذلك؟! أو أنَّه تسويَّ
دe حمتاج هلذه  التسوّية أو التشيف مع ما أعطاه تعاىل من التَّفضيل العظيم عىل  حممَّ
يمكن  فال  ابقة؟!  السَّ سائل  الرَّ سائر  عىل  رسالَته  به  ل  فضَّ وما   ،eاألنبياء من  غريه 
التي  التعبُّدية  وايات، فهو ليس من األمور  الرِّ باألخذ بظاهر  إّل  القول  إذًا هبذا  األخذ 
ظاهر  عىل  اعتامدًا  القول  هبذا  األخذ  األعالم)2(  يرتِض  مل  ولذلك  لها،  بتعقُّ لنا  شأن  ل 

قوا يف املسألة أكثر وأكثر فصار فيها رأي آخر كام مرَّ ويأيت. وايات بل حقَّ الرِّ

ادس: منا شة الرنأل السن

ل من  ابق إّل أنَّه فيه تنجيمني أي تدرجيني؛ األوَّ وهو كام مرَّ ل خيتلف كثريًا عن السَّ
احلفظة عىل جبئيل، والثَّاين من جبئيل عىل رسول اهللe، والكالم فيه عني الكالم يف 
 ،e ابق عليه إذ املشكل فيه أنَّه ما هو سبب هذا النُّزول الذي سبق النُّزول عىل النَّبي السَّ

امء؟! فال يمكن القول به كذلك. وكيف يكون هاديًا للنَّاس حال كونه يف السَّ

منا شة الرنأل السابع:

وهو أنَّ للقرآن الكريم نزولني ووجودين؛ األّول دفعيٌّ وهو حقيقة القرآن نزل عىل 
قلب النبّيe والثاين تدرجييٌّ وهو الذي بني أيدينا، وأوردوا عليه..

ت بلفظ اإلنزال  ل )الدفعّي( عبَّ الة عىل النٌّزول األوَّ  أّوالً: يف مسألة أنَّ اآليات الدَّ
ت بلفظ الّتنزيل ل اإلنزال، أشكلوا بآية  ل التَّنزيل، واآليات التي دلَّت عىل الّتنزيل عبَّ
ل عليه القرآن مجلة واحدة{ فاآلية تتكلَّم عن النٌّزول دفعًة فكيف جاء فيها  }لوال نزِّ

))(السيوطي، جالل الدين، التقان يف علوم القرآن، ج)، ص59).
)2(معرفة، الشيخ حمّمد هادي، التمهيد، ج)، ص9)).
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لفظ التَّدريج؟! 

فمن  واملرّكب،  البسيط  باعتبار  هو  والتدريج  بالدفعة  مقصودنا  بأنَّ  عليه:  وُأجيب 
ب استخدم اللفظ  عبَّ عن البسيط استخدم اللفظ الدالَّ عىل الدفعة، ومن عبَّ عن املركَّ
باعتبار  بل  بسيطًا،  القرآن  باعتبار كون  الدفعة ل  اآلية  واملعنيُّ يف  التدريج،  الدالَّ عىل 
ضمِّ أجزائه ببعضها، فلذلك استخدم لفظ التدريج ومل يستخدم لفظ الدفعة؛ ألنَّه عنى 
بالتَّدريج يعني أنَّ اآليات ستنزل آيًة تلَو آيٍة يف زماٍن واحٍد فيكون املجموُع هو القرآن 

فعة عليه.  الدُّ فصحَّ قصد 

هو  ليس  ول  ز الّنُ يف  يج  در بالّتَ املراد  أّنَ  "واجلواب:   :Oالطباطبائّي العاّلمة  يد  السِّ ذكر 
بة 

َ
، بل األشياء املرّك  وبني جزئه اآلخر

َ
ِ جزٍء من أجزاء الئّش

ّ
كل ول  ل زماٍن معتد به بني نز

ُّ
ختل

 
ً
 واحدا

ً
ء أمرا

َ
اليت توجد بوجود أجزاهئا لوجودها نسبة إىل جمموع األجزاء، وبذلك يصير اليّش

كقوله تعاىل }أنزل من السماء ماءا{ ول  عبير عنه من هذه اجلهة بالنز غيَر منقسم، والّتَ
ل 

َّ
 بعد واحد، سواء ختل

ً
)الرعد:7)(، وهو الغيث، ونسبة من حيث وجوده بوجود أجزائه واحدا

يل كقوله تعاىل: }وهو  نز عبير عنه بالّتَ يج، والّتَ در ل، وهو الّتَ
َّ
بيهنما زمان معتد به أو مل يتخل

قض هبذا اإلشكال.  الّنَ
ً
ورى:28())(، فال ميكن إذا الي يزنِّل الغيث{)الشُّ

ثانيًا: قالوا أنَّ تفسري البيت املعمور بقلب النَّبّيe حمض تأويالت ل دليل عليها)2(، 
ًة تبنيِّ أنَّهe كان عىل علم بام  ولكن ما ذكرناه وما سنذكره خالف ذلك فقد ذكروا أدلَّ
ضنا لبيان بعضها يف املبحث األّول، واآلية اآلتية كذلك  سينزل عليه من آيات، وقد تعرَّ
َْك وَْحُيُه{ )طه:4))(؛  ن ُيْقَضٰ إِلَ

َ
ْبِل أ

َ
ُقْرآِن ِمن ق

ْ
 َتْعَجْل بِال

َ
تردُّ هذا اإلشكال.. }َوال

فاملالحظ من اآلية املباركة أنَّ النَّبّيe كان يعلم بام سينزل عليه فكيف يكون يعلم 
بام مل ينزل عليه بعُد؟! فال يمكن ردُّ القول هبذا اإلشكال كذلك، غري أنَّ وجود حقيقة 

))(الطباطبائي، السيد حمّمد حسني، تفسري امليزان، ج3، ص7.
)2( معرفة، الشيخ حمّمد هادي، التمهيد، ج)، ص20).
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أخرى للقرآن ل يمكن إنكارها ملا سبق بيانه من مسألة اإلحكام والتفصيل يف اآليات 
يؤيِّد هذا القول أيضًا.

الخاتمة
التَّفسري يف مسألة  تناولنا يف طيَّات البحث عرضًا خمترصًا لآلراء التي طرحها علامء 
نزول القرآن من جهة كونه نزل دفعًة وتدرجيًا أو تدرجيًا فقط، وقد تمَّ مناقشة اآلراء عىل 
نحو اإلجياز وتبنيَّ بطالن األقوال الثَّالثة األُول لفقداهنا للدليل، وذكرنا عدم استبعاد 
ا بالنِّسبة للخامس  أي الرابع لو مل يكن مستلزمًا حلرف الظاهر بال قرينة أو مؤيِّد، وأمَّ الرَّ
لهام  ام كام ذكرنا ل يمكن تعقُّ إّل أهنَّ ادس فهام وإن كان فيهام روايات دلَّت عليهام  والسَّ

وايات. واألخذ هبام إل باألخذ بظاهر الرِّ

ليل، ومن جهة عدم متام  ابع األخري هو كام بيَّنا األقرب من جهة وجود الدَّ أي السَّ والرَّ
نقضه بام نقضوا به عليه، باإلضافة إىل أنَّه ل يستلزم نفي ما قبله فُيمكن القول بأنَّه نزل 
يخ نارص مكارم: "فإّنَ ما  عىل البيت املعمور، وكذلك نزل عىل قلب النبّيe، قال الشَّ
 
ً
والً دفعّيا تني: نز يّبe مّرَ ل عىل الّنَ ابقة، بأّنَ الُقرآن نز استفدناه وفهمناه من اآليات الّسَ
ل  ه نز

َ
 طوال )٢٣( عاما، ال ينايف احلديث املذكور الذي يقول: إّن

ً
جيّيا والً تدر ، ونز يف ليلة القدر

يف ليلة القدر إىل البيت املعمور"))(، ويمكن القول كذلك أنَّه نزل عىل قلبه يف تلك الليلة 
ليل. وابتدأ نزوله التَّدرجيي كذلك لو ُوجد الدَّ

))( الشريازي، الشيخ نارص مكارم، تفسري األمثل، ج6)، ص22).
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مالمح الرِّجال )القسم الثالث)

يخ علّي حسين يعقوب                                 الشن

الملّخص:

هذا القسم الثالث ضمن سلسلة تعّرض فيها الكاتب إىل بعض 
األّول  القسم  يف  فذكر  بإسهاب،  إليهم  التطّرق  يتّم  مل  الذين  الرواة 
هذا  ويف  خمنف(،  )أبو  الثاين  القسم  ويف  اهلمذايّن(  زياد  بن  )أمحد 
القسم تعرض لـ )أمحد بن هوذة الباهيّل(، و)عبد العزيز بن عبد اهلل 

املوصيّل(. 
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مالمح  ويتناول  جال«،  الرِّ بـ»مالمح  املعنونة  السلسلة  من  الثالثة  احللقة  هي  هذه 
املوصيّل. اهلل  عبد  بن  العزيز  وعبد  الباهيّل،  هوذة  بن  أمحد  ث  املحدِّ

الهمزة

]3[ أحمم بن هواة الباهلّي

هو أمحد بن ُهوَذَة -بضم اهلاء وفتح الذال- بن سعيد، ابن أيب َهراسَة -بفتح اهلاء- 
يخ يف رجاله))(-،  الباِهيلُّ النهرواين، أبو سليامن. واسم أبيه نرص وُهوَذُة لقبه -كام نصَّ الشَّ
يخ)2(، وأوضح منه تعبري  واملعروف بـ"ابن أيب َهراسة" هو ل والده، هذا ظاهر تعبري الشَّ
ث يف موطنه النَّهروان، وقدم  ابن شهرآشوب إذ قال: "ابن أيب هراسة بن ]هوذة[")3(. حدَّ

ث هبا أيضًا كام سيأيت. بغداد وحدَّ

خلل النُّسخ:

ل من  ورد يف املطبوع من غيبة النعاميّن بتحقيق األستاذ الغفارّيO، يف احلديث األوَّ
ثنا أمحد بن نصر بن هوذة 

َ
باب )ما روي يف َمن شكَّ يف واحٍد من األئمة...()4( قوله: "حّد

، ابن هوذة الباهيّل"؛  ا "أمحد بن نصر هوذة الباهيّل" أو "أمحد بن نصر حيح إمَّ الباهيّل"، والصَّ
يخ من أنَّ هوذة هو لقب نرص وليس أباه. م عن رجال الشَّ وذلك ملا عرفَت يف ما تقدَّ

خلٌل آخر:

د صادق بحر العلومO قوله: "ابن  يد حممَّ ورد يف املطبوع من معامل العلامء بعناية السِّ
"ابن أيب هراسة بن  حيح  الباهيّل")5(، والصَّ أيب هراسة بن هودة، وامسه: أمحد بن أيب نصر 

))( رجال الطويس: 409 ]ط6 مؤسسة النش اإلسالمي[.
)2( املصدر السابق.

)3( معامل العلامء: 43) ]ط) دار األضواء[.
)4( الغيبة )للنعامين(: 27) ]ط) مكتبة الصدوق[.

)5( معامل العلامء: 43).
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يخ علّي حسين يعقوب                                الشن

يخ من أنَّ اسم  م أيضًا عن رجال الشَّ هوذة، وامسه: أمحد بن نصر الباهيّل"؛ وذلك ملا تقدَّ
أبيه »نرص«، وهو الوارد يف بعض نسخ الكتاب، كنسخة السدرودي املحفوظة يف مكتبة 

شيخية كرمان.

مذهبه:

ليس لدينا نصٌّ يبنيِّ مذهب ابن أيب هراسة، إلَّ أنَّ طبيعة رواياته ومشاخيه ومن يروي 
د رجحان الحتامل ل يعني ثبوته. عنه جيعالن إماميَّته حمتماًل راجحًا، غري أنَّ جمرَّ

ثقته:

مل ينصَّ الرجاليُّون عىل وثاقة ابن أيب هراسة، إلَّ أنَّه شيخ إجازة، وقد اختلفت األقوال 
يف أثر شيخوخة اإلجازة يف التقييم كام تعلم، فمنهم من التزم بعدم إفادهتا شيئًا يف هذا 
 ،)2( Oيخ الوحيد البهبهايّن يد اخلوئّيO ))(، ومنهم من التزم إفادهتا الثِّقة كالشَّ املقام كالسِّ
ل يف حالهتا فذهب إىل أنَّ جهالة شيخ اإلجازة ل ترضُّ لو كان طريقًا  ومنهم من فصَّ
للة عىل  يخ التستّيO )3(، ولعلَّ األرجح القول بظهورها يف الدَّ لكتاٍب مشهور كالشَّ
احلسن إن كان املستجيز جلياًل ناقدًا واملجيز إمامّيًا، ول ُيصار خلالف هذا الظَّاهر إّل مع 

ٍق يف املتجم. القرينة، إّل أنَّ هذا غري متحقِّ

روى عن:

- إبراهيم بن إسحاق األمحرّي

أبو إسحاق، ورغم طعن  النهاوندّي،  إبراهيم بن إسحاق بن أيب بش األمحرّي  هو 
داد")4(. الّسَ يبٌة من  قر  مجاعة 

ً
كتبا "صّنف  قال:  أنَّه  إلَّ  يخ يف األمحرّي  الشَّ

))( معجم رجال احلديث ): 72-73 ]ط5 مؤسسة اخلوئي[.
)2( منهج املقال ): )4)-42) ]ط) مؤسسة آل البيتi إلحياء التاث[.

)3(  قاموس الرجال ): 74-77 ]ط2 مؤسسة النش اإلسالمي[.
)4(  الفهرست )للطويس(: 39 ]ط2 مؤسسة نش الفقاهة[.
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ة موارد من أسانيد غيبة النعاميّن أنَّه قد أخذ عنه عام ثالٍث  ح املتَجم يف عدَّ وقد رصَّ
الباهيّل،  هراسة  أيب  هوذة  بن  أمحد  سليمان  أبو  "أخبرنا  النعاميّن:  قال  ومائتني،  وسبعني 
ح يف  ثنا إبراهمي بن إسحاق الهناوندي سنة ثالٍث وسبعني ومائتني..."))(، ورصَّ

َ
قال: حّد

عنه يف هناوند يف  باألخذ  ح  نة يف هناوند، وكذا رصَّ السَّ تلك  عنه يف  أخذ  أنه  بعضها)2( 
يخ)3(، وُرِصَدت روايُته عنه أيضًا يف التَّهذيب)4(، كام ورد يف بعض  موارد من أمايل الشَّ

واليقني)8(. واإلقبال)7(  الفهرست)6(  يف  وكذا  كذلك)5(،  التَّهذيب  مشيخة  نسخ 

خلل النُّسخ:

م ذكر ورود رواية املتَجم عن األمحري يف مشيخة التَّهذيب يف بعض النُّسخ، وقد  تقدَّ
د بن هوذة" بدلً من »أمحد بن هوذة«، وهو غري صحيح؛ فرواية  ورد يف نسخ أخرى "حمّمَ
املتجم عن األمحرّي معهودٌة بل مشهورة، وقد ُنصَّ رصحيًا عىل رواية التلعكبّي عنه، 
د بن  يخ لألمحرّي، كام سيأيت، كام أنَّه ل عهد لنا بعنوان "حمّمَ بل كون هذا هو طريق الشَّ

هوذة"، ول ذكر له يف أي مورٍد سوى هذه النُّسخ التي تقابلها غريها.

د بن مجهور - احلسن بن حممَّ

د. وقد ُرِصَدت رواية املتجم  د بن مجهور العمي البرصي، أبو حممَّ هو احلسن بن حممَّ
ن شيخي أبو عبد اهلل احلسني  "وأخبر عنه يف كنز الفوائد للكراجكّي، قال الكراجكّي: 

))(  الغيبة )للنعامين(: 57، وراجع: 54)، 203.
)2(  الغيبة )للنعامين(: 247، 266، 302.

)3(  األمايل )للطويس(: 479، )48، 495 ]ط) مؤسسة البعثة[.
)4(  هتذيب األحكام 7: 399 ]ط) دار الكتب اإلسالمية[.

)5(  هتذيب األحكام 0): 390.
)6(  الفهرست )للطويس(: 39.

)7(  اإلقبال ): 342 ]ط3 بوستان كتاب[.
)8(  اليقني )لبن طاوس(: 283 ]ط) دار الكتاب اجلزائري[.
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يخ علّي حسين يعقوب                                الشن

ّي،  ون بن موس التلعكبر د هار ن أبو حمّمَ بن عبد اهلل بن عيّل الواسطيJ، قال أخبر
د بن مجهور  د احلسن بن حمّمَ  عن أيب حمّمَ

ً
د بن مهام وأمحد بن هوذة، مجيعا ن حمّمَ قال: أخبر

]العمّي[..."))(.

خلل النُّسخ:

ن شيخي أبو عبد اهلل احلسني بن عبد اهلل بن عيّل الواسطّي )..(  ورد يف املطبوع: "وأخبر
جل معروٌف،  حيح هو "العمّي"؛ فالرُّ د بن مجهور القّمّي" والصَّ د احلسن بن حمّمَ أيب حمّمَ
يف  ثقٌة  ّي،  البصر د  حمّمَ أبو  العمّي،  مجهور  بن  د  حمّمَ بن  "احلسن  -مثاًل-:  النَّجايش  قال 
فٌة عن  نفسه، ُينَسب إىل بين العّم من متمي")2(، وقيل إنَّ "احلسني بن عبد اهلل" أيضًا ُمَصحَّ

"احلسني بن عبيد اهلل")3(.

شيٌخ حمتَمل:

قال احلسكايّن يف مفتتح أحاديث سورة يونس من شواهد التَّنزيل: "أخبرنا أبو احلسني 
القاسم  بن  يعقوب  بن  وة  عر اهلل  عبد  أبو  ن  أخبر قال:  كتابًة،  احلسيّن  طالب  أيب  بن  عيّل 
واّن، قال:  ثنا أمحد بن نصر الهنر

َ
ّي، قال: حّد الراز ثنا احلسني بن أمحد 

َ
التميمّي، قال: حّد

ول  معروف،  غري  زكريا-  بن  احلسن  -أي  هنا  يخ  والشَّ يا...")4(،  زكر بن  احلسن  ثنا 
َ

حّد
نصر  بن  "أمحد  عنوان  عليه  ينطبق  من  نعهد  مل  أنَّا  إلَّ  الرازّي،  أمحد  بن  احلسني  اوي  الرَّ
واّن" غري ابن أيب هراسة، فلعلَّه هو، إلَّ أنَّ املسألة تعتاز وضوحًا أكب ومعطيات  الهنر

أخرى.

))( كنز الفوائد ): 84) ]ط) دار األضواء[.
)2( رجال النجايش: 62 ]ط6 مؤسسة النش اإلسالمي[.

)3( مستدركات علم رجال احلديث 3: )5) ]ط) ابن املؤلف[.
)4( شواهد التنزيل ): 346 ]ط) وزارة اإلرشاد[.
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روى عنه:

د بن إبراهيم النعامين - حممَّ

د بن إبراهيم بن جعفر النعاميّن، أبو عبد اهلل، املعروف بابن أيب زينب، وقد  هو حممَّ
واية عن املتجم يف غيبته )مالء العيبة(، بل هو أكثر من روى عنه يف ما وصلنا  أكثر يف الرِّ
قال:  الباهيّل،  هوذة  بن  أمحد  سليامن  أبو  أخبنا  قال:  عنه،  ما  ومنها  علامئنا،  تراث  من 
ثنا عبد اهلل  ثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندّي سنة ثالٍث وسبعني ومائتني، قال: حدَّ حدَّ
 ،gبن محَّاد األنصارّي سنة تسٍع وعشين ومائتني، عن أيب اجلارود، عن أيب جعفٍر
قال: قال يل: »يا أبا الجارود، إذا دار الفلك وقالوا مات أو هلك؟ وبأيِّ واٍد سلك؟ وقال 
الطالب له: أنَّى يكون ذلك وقد بليت عظامُه، فعند ذلك فارتجوه، وإذا سمعتم به فأتوه 

ولو حبوًا على الثَّلج«))(.

وحُيَتَمل أّن النعاميّن إنَّام كان يروي عن املتَجم إجازًة عن كتاب »الغيبة« لألمحرّي، أو 
ا "كتب  يخ بأهنَّ أّن رواياته هذه مأخوذٌة عن هذا الكتاب، وهو من الكتب التي وصفها الشَّ

داد")2(. يبٌة من الّسَ مجاعة قر

- أبو املفضل الشيباين

ابن أيب  ُرِصَدت روايته عن  الكويّف. وقد  الشيباين  د بن عبد اهلل  املفضل حممَّ أبو  هو 
ح بأخذه عنه يف  هراسة يف ثالثة موارد من املجلس التاسع عش من أمايل الطويّس، ورصَّ
ثنا أمحد بن هوذة 

َ
يخ: "أخبرنا مجاعٌة، عن أيب املفضل، قال: حّد النَّهروان من كتابه، قال الشَّ

وان")3(. كتابه بالهنر ابن أيب هراسة أبو سليمان الباهيل من 

))( الغيبة )للنعامين(: 54).
)2( الفهرست )للطويس(: 39.

)3( األمايل )للطويس(: )48.
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يخ علّي حسين يعقوب                                الشن

- التلعكربّي

د هارون بن موسى التلعكبّي الشيبايّن، وجه من وجوه أصحابنا. وقد  هو أبو حممَّ
بذلك  ح  رصَّ إجازة،  منه  وله  وثالثامئة،  وثالثني  إحدى  سنة  هراسة  أيب  ابن  من  سمع 

رجاله))(. يف  يخ  الشَّ

خلل النُّسخ:

د صادق بحر العلوم:  يد حممَّ ورد يف مطبوع منشورات من رجال الطويّس بتحقيق السِّ
حيح ما حكاه يف احلاشية عن بعض النُّسخ أي "نصر"  "أمحد بن النضر بن سعيد"، والصَّ

ل "النضر".

اق - أمحد بن الفرج الورَّ

أهل  من  اق،  الورَّ الفاريّس  احلّجاج  بن  منصور  بن  الفرج  بن  أمحد  احلسن  أبو  هو 
اجلانب الشقّي ببغداد، تويف عام اثنني وستني وثالثامئة وُدفِن بالرصافة، وقد كان ُيذَكر 

التشيُّع)2(. عنه 

وقد روى عن املتَجم إجازًة، نصَّ عىل ذلك اخلطيب البغدادّي)3(.

اق - أمحد بن عبد اهلل الدورّي الورَّ

اق، ُولَِد عام تسٍع وتسعني  ورّي الورَّ هو أبو بكر أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ُجلِّني الدُّ
ل كتابته احلديث عام ثالث عشة وثالثامئة وتويف عام تسٍع وسبعني  ومائتني وكان أوَّ

 بذلك")4(.
ً
 مشهورا

ً
وثالثامئة، وقال عنه اخلطيب البغدادّي: "وكان رافضّيا

))( رجال الطويس: 409.
)2( تاريخ بغداد 5: 562 ]ط) دار الغرب اإلسالمي[.

)3( تاريخ بغداد 6: 439.

)4( تاريخ بغداد 5: 386.
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نصَّ عىل روايته اخلطيب، والظَّاهر أنَّ الدورّي قد أخذ عن املتجم يف بغداد؛ إذ قال: 
وان"))(. ر "قدم علينا من الهّنَ

- املعاىف بن زكرّيا

بـ"ابن  ُيعَرف  النهروايّن،  البغدادّي  بن حييى  بن زكرّيا  املعاف  الفرج  أبو  القايض  هو 
يقول:  البايف  كان  البقايّن:  قال  وقد  الطَّبّي،  جرير  ابن  مذهب  عىل  وكان  طراطرا"، 
طراطرا"،  ابن  إىل  ُيدَفع  بأن  ألفتيت  الناس،  أعلم  إىل  ُيدَفع  بأن  ماله  يف   

ٌ
رجل أوىص  "لو 

واية لألحاديث التي متيل إليها الشيعة. ُولَِد عام ثالٍث  ب البقايّن: لكن كان كثري الرُّ وعقَّ
وثالثامئة)2(.  تسعني  سنة  النهروان  يف  ومات  وثالثامئة،  مخٍس  أو  وثالثامئة 

أمايل  من  والثَّالثني  التَّاسع  املجلس  يف  هلا  أوَّ مواضع،  ثالثة  يف  عنه  روايته  ُرِصَدت 
ّيا، قال:  الطويّس، قال: "وعنه، قال: أخبرنا أبو احلسن، عن القايض أيب الفرج املعاىف بن زكر
ثنا أمحد بن هوذة...")3(، وثانيها وثالثها يف كفاية اخلزاز، قال: "أخبرنا القايض أبو الفرج 

َ
حّد

ثنا أبو سليمان أمحد بن أيب هراسة...")4(.
َ

يا البغدادّي، قال: حّد املعاىف بن زكر

د بن احلسني البصري - حممَّ

يف  عنه  روايته  ُرِصَدت  وقد   .Oاملفيد شيخ  البصري،  احلسني  بن  د  حممَّ نرص  أبو  هو 
د  د، قال: أخبرنا أبو نصر حمّمَ د بن حمّمَ املجلس الثالث من أمايل الطويّس، قال: "أخبرنا حمّمَ

ثنا أمحد بن نصر بن سعيد الباهيل...")5(.
َ

، قال: حّد بن احلسني البصير

))( تاريخ بغداد 6: 0)4.
)2( تاريخ بغداد 5): 308.

)3( األمايل )للطويس(: 688.
)4(  الكفاية )للخزاز(: 38). وراجع: 425 ]ط) مكتبة العالمة املجلس[.

)5(  األمايل )للطويس(: 84.
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يخ علّي حسين يعقوب                                الشن

د بن احلسني الكويّف - حممَّ

د بن  ثنا حمّمَ
َ

"حدثنا عيل بن احلسن، قال: حّد ُرِصَدت روايته يف كفاية اخلّزاز، قال: 
الباهيّل..."))(،  سليمان  أبو  هراسة  أيب  ابن  هوذة  بن  أمحد  ثين 

َ
حّد قال:  يّف،  الكو احلسني 

الكتاب. ابن منده يف نفس  الذي يروي عنه  الكويّف  د بن احلسني بن احلكم  ولعّله حممَّ

- أبو بكر أمحد بن يعقوب الفاريّس

- إسحاق بن احلسن البرصّي

رمضان  شهر  عمل  كتاب  عن  النَّقل  عند  اإلقبال  يف  املتَجم  عن  روايتهام  ُرِصَدت 
كتاب عمل شهر  وي عن عيّل بن عبد الواحد الهندّي يف  "ور للنهدّي، قال ابن طاوس: 
ّي، عن  إسحاق بن احلسن البصر رمضان، قال: أخبرنا أبو بكر أمحد بن يعقوب الفاريّس و

ّي...")2(. األمحر عن  هوذة،  بن  أمحد 

راٍو حُمَتَمل:

مت اإلشارُة إىل رواية احلاكم احلسكايّن وما يتتَّب عليها من احتامل وجود  وقد تقدَّ
شيٍخ لبن أيب هراسة واسمه احلسن بن زكرّيا وراٍو اسمه احلسني بن أمحد الرازّي، إّل 

م. اويان جمهولن كام تقدَّ أنَّ األمر غري واضٍح والرَّ

كتبه:

يف  شهرآشوب  وابن  فهرسته)3(  يف  يخ  الشَّ أورده  واحد  كتاٌب  الكتب  من  له  ُذِكَر 
والتوبة". والكفر  "اإلميان  كتاب  وهو  معامله)4(، 

))( الكفاية )للخزاز(: 529.
)2( اإلقبال ): 342.

)3( الفهرست )للطويس(: 282.
)4( معامل العلامء: 43).
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وفاته:

وية أي الثَّامن من ذي احلّجة، وذلك عام  يخ يف رجاله بوفاة املتجم يوم التَّ ح الشَّ رصَّ
ثالٍث وثالثني وثالثامئة للهجرة، يف جس النهروان وُدفَِن هبا))(.

العين

]4[ عبم العزيز بن عبم اهلل اهوصلّي

كبر"،  هو أبو احلسن عبد العزيز بن عبد اهلل بن يونس املوصيّل، وُيقال عنه: "املوصيّل األ
وهو أخو عبد الواحد، ويعبَّ عنهام معًا باملوصليَّان كام سيأيت.

مذهبه:

ليس بني أيدينا نصٌّ عىل مذهبه، ول أمارٌة واضحٌة عليه، وما ُيقال من كون األصل 
يف املذكورين يف رجال الطويّس هو إماميتهم غري واضح، نعم، مالحظة روايته املنقولة 
يف غيبة النعاميّن، ومالحظة روايات أخيه عبد الواحد جيعالن من إماميته حمتملًة احتاملً 

وايات املرتبطة بمباحث اإلمامة اخلاّصة وبعض تفاصيلها. جاّدًا، ل سيَّام تلك الرِّ

ثقته:

 ثقة")2(.
ً
ه كان فاضال

َ
كر أّن يخ يف رجاله مدح التلعكبّي وتوثيقه له فقال: "وذ حكى الشَّ

روى عن:

د بن احلسن بن مهزيار - حممَّ

د بن احلسن بن عيّل بن مهزيار، وقد نصَّ عىل رواية املوصيلِّ عنه أبو  هو أبو جعفر حممَّ
واه عنه املوصلّيان")3(، واملراد من  غالب الزرارّي يف رسالته إذ قال: "وأجاز يل مجيع ما ر

))( رجال الطويس: 0-409)4.
)2( رجال الطويس: )43.

)3( رسالة أيب غالب الزراري: 78) ]ط) مركز البحوث والتحقيقات اإلسالمية[.
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يخ علّي حسين يعقوب                                الشن

املوصليَّني عبد العزيز وأخوه عبد الواحد.

- غري ابن مهزيار

وروى عن غريه إّل أّنه مل ُينَّص عليه، فروى النعاميّن عنه من كتاب سليم إّل أنَّه مل ُيَسمِّ 
د بن سعيد ابن  واه أمحد بن حمّمَ من روى عنه، قال: "ومن كتاب سلمي بن قيس اهلاليّل ما ر
يز وعبد الواحد ابنا عبد اهلل بن يونس املوصيّل  د بن مّهام بن ُسَهيل، وعبد العز عقدة وحمّمَ
د،  ون بن حمّمَ ق هار ام )..(، وأخبرنا به من غير هذه الطر اق بن مّهَ

َ
ّز عن رجاهلم عن عبد الر

ّزاق بن  ثنا عبد الر
َ

 اهلمدان )..( قال: حّد
ّ

ثين أمحد بن ُعَبيد اهلل بن جعفر بن املعىل
َ

قال: حّد
ام..."))(، فلم يذكر طريقهم إىل الصنعايّن. مّهَ

الظاهر للعطف بطريٍق آخر  السند واحد -وهو  ُيقال إنَّ طريق اجلميع يف هذا  وقد 
واملرصود  أخرى،  موارد  يف  الرّزاق  لعبد  عقدة  ابن  بطريق  ح  رُصِّ وقد  الرّزاق-  لعبد 
د ابن شاذان هذا: أخبرنا أمحد بن  كر حمّمَ منها ما يف مقتل احلسني للخوارزمّي إذ قال: "وذ
يف، عن عبد  ثنا الغطر

َ
د بن سعيد، عن احلسني بن حمفوظ، عن أمحد بن إسحاق، حّد حمّمَ

زاق...")2(، وما يف شواهد التَّنزيل للحسكايّن إذ قال:  السالم بصنعاء اليمن، عن عبد الر
ثنا حفص 

َ
ثنا احلسن بن  عّباس، قال: حّد

َ
ثونا عن أيب العّباس ابن عقدة، قال: حّد

َ
"وحّد

ّزاق...")3(، فيكون شيخ املوصيل بناًء عىل ذلك احلسني بن  الر ثنا عبد 
َ

، قال: حّد بن عمر
من  إذ  له؛  موجب  ل  بذلك  اللتزام  أنَّ  غري  كالمها،  أو  عّباس  بن   احلسن  أو  حمفوظ 
د طرقه لكتاب سليم املشتملة  د طرق ابن عقدة لعبد الرزاق، بل حتى تعدُّ املحتمل تعدُّ
د اإلشكال كون هذين الطريَقني ليسا طريَقني لكتاب سليم أو  عىل عبد الرزاق، ويؤكِّ

رواياته.

))( الغيبة )للنعامين(: 69-68.
)2( مقتل احلسني )للخوارزمي(: 97 ]ط) مكتبة املفيد[.

)3( شواهد التنزيل ): 37.
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روى عنه:

- التلعكربّي

د هارون بن موسى، روى عنه وسمع منه سنة ستٍّ وعشين وثالثامئة،  وهو أبو حممَّ
يخ))(. وأجاز املوصيلُّ له كام نصَّ الشَّ

د بن إبراهيم النعاميّن - حممَّ

وقد ُرِصَدت روايته عنه يف أحد أسانيد غيبته عند الرواية عن كتاب سليم بن قيس)2(.

))( رجال الطويس: )43.
)2( الغيبة )للنعامين(: 68.



وجوب األذان واإلقامة

                       السيِّم مصطفل السيِّم حسين الموسوّل

الملّخص: 

ض الكاتب إىل حكم األذان واإلقامة، مبينًا الستدلل عىل  تعرَّ
من  طوائف  بستِّ  األعالم  بعض  إليه  ذهب  كام  بالوجوب  القول 
التَّعارض،  وايات، ثمَّ ذكر ما خيالفها، حماولً اجلمع بينهام وحل  الرِّ
ثمَّ ذكر أدلة أخرى عىل وجوب خصوص اإلقامة متعرضًا لدللتها 

ومناقشتها.
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المقدِّمة 
إنَّ رجحان كلٍّ من األذان واإلقامة ممَّا ل خفاء فيه، ويدلُّ عليه بعد التَّسامل بني عموم 
تي بلغت حّدًا من الستفاضة يغني عن النَّظر يف أسانيِدها، حتَّى  وايات الَّ املسلمني الرِّ
بتنا في األذان  الله، إنَّك رغَّ أنَّه قال: »قلنا: يا رسول   gأنَّه قد ورد عن أمري املؤمنني
إنَّه لن يعدَو  يوف، فقال رسول اللهe: أَما  ُتك بالسُّ ُأمَّ حتَّى ِخفنا أن تضطَّرب عليه 

ضعفاءكم«))(؛ بل ذهب بعُض األعالم إىل القول بالوجوب فيهام.

ما دلَّ من الرِّوايات على الوجوب
وايات عىل طوائَف كاآليت: واستند القائلون بالوجوب إىل عدد من الرِّ

ائفة األولل: ما ورد ه مقام بيان الوظيفة العملينة الطن

اباطي عن أيب عبد اهللg قال: »إذا قمَت  ر بن موسى السَّ واية األوىل: موثَّقة عامَّ الرِّ
إلى صالة فريضة فأذِّن وأِقم، وافِصل بين األذان واإلقامة بقعود، أو بكالم، أو بتسبيح«)2(.

اباطّي لكثرة اشتباهه  ر بن موسى السَّ ل فيه َعدا عامَّ واية من يتأمَّ ند: ليس يف سند الرِّ السَّ
وعدم ضبطه -عىل ما قيل- غري أنَّه ثقة، ووقوِع عدد من الَفَطِحيَّة يف سلسلة ُرواهِتا ل 
اوي، وفساد العقيدة ل يتناف إلَّ مع العدالة  يقَدح فيها؛ إذ ل يشتط أكثر من وثاقة الرَّ

دوهنا.

ياق  حيحة ل ُقصور يف دللتها عىل الوجوب إلَّ من جهة وحدة السِّ اللة: وهذه الصَّ الدَّ
ل  يشكِّ فإنَّه  واإلقامة«،  األذان  بني  »وافصل   :gوقوله وَأِقم«،  »فأذِّن   :gقوله بني 
اد اجلُمل  ا يف الطَّلب الستحبايب عىل تقدير احتِّ قرينة عىل وحدة استعامل صيغة األمر إمَّ
تغاِير اجلمل  تقدير  الطَّلب عىل  ا يف جامع  للجنابة واجلمعة، وإمَّ اغَتِسل  كام يف قولك: 

ث النُّوري، ج4، ص9). ))( مستدرك الوسائل، املحدِّ
ث النُّوري، ج4، ص9)، عن كتاب اجلعفريات. )2( مستدرك الوسائل، املحدِّ



173

 العدد الثامن والستون - السنة السابعة عشرة / شّوال ١٤٤٢ هـ  - مایو ٢٠٢١م

                       السيِّم مصطفل السيِّم حسين الموسوّل

اد- لستحالة  الحتَّ للجمعة؛ وذلك -يف حالة  واغتسل  للجنابة  اغتسل  قولك:  كام يف 
الظَّاهر عىل  ا عقالئيًَّا لكونه خالف  ا عقاًل وإمَّ إمَّ الواحد يف غري معنى؛  لفظ  الَّ استعامل 
اد والتَّغاير- عىل مسَلَكي الوضع  مسلك الوضع، أو لالبتالء باإلمجال -يف حالتي الحتِّ

ياق املانعة من انعقاد الظُّهور يف الوجوب واإلطالق. واإلطالق، لحتامل قرينيَّة السِّ

والستحباب  الوجوب  وأنَّ  الطَّلب  جلامِع  موضوعة  يغة  الصِّ بأنَّ  القول  عىل  ا  وأمَّ
منتزعان  عقليَّان  حكامن  ام  وأهنَّ يغة،  للصِّ الوضعّي  املدلول  حريم  عن  خاِرَجان  أمران 
يف  كام  ك  التَّ يف  خيص  والتَّ الطَّلب  أو  الوجوب،  يف  كام  خيص  التَّ وعدم  الطَّلب  من 
حيحة  ياق- يِرُد عىل الستدلل بالصَّ الستحباب، فإنَّه ل إشكال -من جهة وحدة السِّ

للوجوب.

واية الثَّانية: حسنة زرارة -بإبراهيم بن هاشم- عن أيب جعفرg -يف حديث-  الرِّ
، فأذِّن لها وأِقم، ثمَّ صلِّها، ثمَّ صلِّ  قال: »إذا.. كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهنَّ

ما بعدها بإقامة إقامٍة لكلِّ صالة«))(.

من  ابقة  السَّ عىل  يِرُد  ما  عليها  يِرُد  ول  الوجوب،  يف  ظاهرة  احلسنة  وهذه  اللة:  الدَّ
ياق. السِّ بوحدة  اإلشكال 

ائفة الثنانية: ما ورد بلسان نفي الحقيقة الطن

ن  يؤذِّ أن  للمريض  بدَّ  »ال  يقول:   gعبد اهلل أبا  قال: سمعت  ر،  عامَّ موثَّقة  كام يف 
الة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به«، ُسئل: فإن كان شديَد  ويقيم إذا أراد الصَّ

الوجع؟ قال: »ال بدَّ من أن يؤذِّن ويقيم؛ ألنَّه ال صالة إال بأذان وإقامة«)2(.

شديَد  كان  ولو  ويقيم  يؤذِّن  أن  للمريض  بدَّ  »ال  صدرها  يف  واية  الرِّ وهذه  اللة:  الدَّ

))(  الكايف، الكليني، ج3، ص)29، والتهذيب، الطويس، ج3، ص58).
)2( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص282.
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الَوجع« دللة عىل الوجوب لغري املريض بالفحوى، ويف ذيلها »ال صالة إال بأذان وإقامة« 
ا رشطان -كام هو مقتىض هذا اللسان-  دللة عىل الوجوب الغريّي يف كلٍّ منهام، ومها إمَّ
بعيد  وهو  جود  والسُّ كوع  كالرُّ األركان  ساِئر  حدِّ  عىل  الة  الصَّ ماهيَّة  ق  حتقُّ يف  دخيالن 
التَّقدير  ا رشطان بمقتىض  الفاقدة هلام حقيقة، وإمَّ الة وِصدقه عىل  الصَّ لنطباق عنوان 
ل وهو التَّقدير  للّصحة أو للكامل، وحيث أنَّ الثَّاين حيتاج إىل ضمِّ عناية زائدة يتعني األوَّ
ر احلمل عىل املعنى احلقيقّي يتعنيَّ احلمل عىل أقرب املجازات،  حة، إذ أنَّه مع تعذُّ بالصِّ

ّحة ل نفي الكامل. وهو هنا لدى العرف نفي الصِّ

ائفة الثنالثة: ما ورد بلسان نفي اليواز الطن

جل يؤذِّن ويقيم  ر، عن أيب عبد اهللg، قال: ُسِئل عن الرَّ كام يف موثَّقٍة أخرى لعامَّ
يا بذلك األذان  ليصيلِّ وحده فيِجيء رجل آخر فيقول له: نصيّل مجاعة، هل جيوز أن يصلِّ

واإلقامة؟ قال: »ال، ولكن يؤذِّن ويقيم«))(.

كلٍّ من  متاميَّتها ظاهرة يف رشطيَّة  تقدير  أيضًا عىل  واية كسابقتها  الرِّ اللة: وهذه  الدَّ
الة من دوهنام، فإنَّ عدم اجلواز لكونه  ام واجبان غرييان ل تصحُّ الصَّ األذان واإلقامة وأهنَّ

حة، ظاهر يف احلرمة الوضعيَّة أي البطالن.  لسانًا عرفيًا لعدم الصِّ

ام يف صالة  ائل من أهنَّ الّلهم إالَّ أن يقال: بأنَّ نفي اجلواز إنَّام هو لتقرير ما يف ذهن السَّ
دتا صورة فال بدَّ فيهام من القصد  الفرادى ويف صالة اجلامعة ماهيَّتان متغايرتان وإن احتَّ
كام  يصحُّ  هل  اجلامعة  لصالة  الفرادى  بأذان  الكتفاء  عن  ؤال  السُّ يقع  ومعه  والتَّعيني، 
وايات- أو ل  يصحُّ الكتفاء بأذان اجلامعة يف صالة الفرادى -عىل ما تقتضيه بعض الرِّ

الكتفاء؟ يصحُّ 

))( الكايف، الكليني، ج3، ص304، ومن ل حيرضه الفقيه، الصدوق، ج)، ص394، وهتذيب األحكام، 
ص277.  ج2،  الطُّويس، 
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واية، وهو قولهg: »ولكن يؤذِّن ويقيم« فال دللة فيه عىل الوجوب  ا ذيل الرِّ وأمَّ
م احلظر عليه. أيضًا، لبتالِئه باإلمجال من جهة تقدُّ

ائفة الرنابعة: ما ورد بلسانع نفي اإلجزاء واالكتفاء الطن

واية األوىل: املوثَّق عن احلسن بن زياد عن أيب عبد اهللg، قال: »إذا كان القوم ال  الرِّ
ينتظرون أحدًا اكتفوا بإقامة واحدة«))(.

إذا  الثَّانية: صحيحة عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللg، قال: »يجزيك  واية  الرِّ
أذان«)2(. بغير  واحدة  إقامة  بيتك  في  خلوت 

واية الثَّالثة: صحيحة أخرى لبن سنان عن أيب عبد اهللg، قال: »تجزئك في  الرِّ
الة إقامة واحدة إال الغداة والمغرب«)3(. الصَّ

 ،hد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدمها ابعة: ما يف صحيحة ملحمَّ واية الرَّ الرِّ
فر«)4(. قال: »تجزيك إقامة في السَّ

ما  »أدنى  قال:  أنَّه   ،gجعفر أيب  عن  أعني  بن  زرارة  صحيحة  اخلامسة:  واية  الرِّ
يجزي من األذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النَّهار بأذاٍن وإقامة، ويجزيك في 

أذان«)5(. بغير  إقامة  لوات  الصَّ سائر 

ادسة: رواية أيب بصري عن أحدمهاh، قال: سألته: أجيزئ أذان واحد؟  واية السَّ الرِّ
قال: »إن صلَّيت جماعًة لم يجز إال أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرًا تخاف أن 

))( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص50.
)2( نفس املصدر.

)3( الستبصار، ج)، ص300، وهتذيب األحكام، ج2، ص)5.
)4( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص52.

)5( من ل حيرضه الفقيه، الصدوق، ج)، ص286.
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يفوت، يجزئك إقامة إال الفجر والمغرب«))(، احلديث.

تارًة  بمفهومها  دلَّت  قد  العملية  الوظيفة  حتديد  مقاِم  يف  ا  إهنَّ حيث  وايات  الرِّ فهذه 
وبمنطوقها أخرى عىل عدم إجزاء اإلقامة عن األذان وجواز الكتفاء هبا عنه يف غري ما 
واية األخرية وهنًا من جهة اجلواهرّي فإنَّه جمهوٌل ومن جهة  الرِّ استثني؛ هذا ويف سند 
واية األوىل من جهة احلسن بن زياد فإنَّه مشتك بني  البطائنّي فإنَّه ضعيف، وكذلك يف الرِّ
ه توثيٌق وهو العطَّار وبني من مل يوثَّق وهو الصيقل، ول سبيل إىل تعيني  من ورد يف حقِّ
بعيد،  بالحتاد  والقول  كتاب،  صاحب  منهام  كلٍّ  لكون  باألعرفّية؛  اآلخر  عىل  أحدمها 

فتاممّية سندها تتوقَّف عىل القبول بكبى اجلابرّية.

ائفة الخامسة: ما ورد بلسان نفي التنرخيص الطن

كام يف موثقة لسامعة عن أيب عبد اهللg، قال: »ال تصلِّ الغداَة والمغرب إاّل بأذان 
وإقامة، ورخص في سائر الصلوات باإلقامة، واألذان أفضل«)2(.

د احلرضمّي لفساد عقيدته  ل فيه غري زرعة بن حممَّ واة من يتأمَّ ند: ما يف سلسلة الرُّ السَّ
عدالُة  رية-  السِّ عليه  دلَّت  ما  -عىل  اخلب  حجية  يف  يعتب  ول  ثقة  أنَّه  إّل  واقفّي،  فإنَّه 

اوي. الرَّ

ا يف مقام حتديد الوظيفة العملية دلَّت بمنطوقها تارة عىل  واية أيضًا حيث إهنَّ وهذه الرِّ
خصة يف  وجوب اإلقامة يف صاليت الغداة واملغرب، وبمفهومها تارة أخرى عىل نفي الرُّ

ترك أذاين الغداة واملغرب.

ادسة: ما ورد بلسان نفي اإللزام عن اهرأة ائفة السن الطن

أنَّه قال: »ليس   ،gدوق عن أيب عبد اهلل الصَّ واية األوىل: ما ورد يف جزميَّات  الرِّ

))( الستبصار، الطويس، ج)، ص299، وهتذيب األحكام، ج2، ص50.
)2( هتذيب األحكام، ج2، ص52.
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احلديث. إقامة«))(،  وال  أذان  المرأة  على 

دوق، ودعوى  واية ول غريها من سائر جزميَّات الصَّ ند: ل يقدح اإلرسال هبذه الرِّ السَّ
أنَّ  ل:  األوَّ أمرين؛  ألحِد  هبا  يعبأ  ل  اخلب  حجّية  دليل  يشمله  فال  حدس  عن  خيب  أنَّه 
أصالة احلسِّ العقالئّية هي احلاكم يف موارد دوران األمر بني احلسِّ واحلدس، خصوصًا 
والثَّاين:  الواضحة،  القرائن  عىل  اعتامده  من  الصدوق  ملثل  العلمّي  املنهج  مالحظة  مع 
القطع املوضوعّي يف جواز اإلسناد  التعبُّدّي لديه بدور  أن يقال: بوفاء األمارة والعلم 
للموىل، فإخباره عن الصادقg إخباٌر بقيام األمارة لديه عن طريق الالزم، فيشمُله 

ل. دليل حجّية اخلب لكونه أمرًا حسيًا، وليتأمَّ

 eالنَّبّي آبائه يف وصّية  بن حمّمد عن  روايٍة عن جعفر  ما ورد يف  الثَّانية:  واية  الرِّ
إقامة«)2(. وال  أذان  المرأة  على  »ليس  قال:   ،g ّلعيل

عف لوقوع املجاهيل يف سلسلة رواهتا. واية مبتىل بالضَّ ند: سند هذه الرِّ السَّ

واية الثَّالثة: ما ورد يف صحيحة مجيل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اهللg: عن  الرِّ
املرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: »ال«)3(.

وايات ظاهٌر يف نفي اإللزام حسب ما يقتضيه تتّبع  اللة: ولسان هذه الطَّائفة من الرِّ الدَّ
موارد استعامله، فيدلُّ بدللِة القتضاء عىل ثبوت اإللزام لغري املرأة يف اجلملة منعًا من 

اللغوّية، وإن مل يثبت مفهوم اللقب.

ما دلَّ من الرِّوايات على عدم الوجوب
أبا عبد اهللg عن  ابن سنان عن أيب عبد اهللg، قال: سألُت  األوىل: صحيحة 

))( من ل حيرضه الفقيه، الصدوق، ج)، ص298.
)2( وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج5، ص406.

)3( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص57.
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املرأة تؤذِّن للصالة؟ فقال: »حسٌن إن فعَلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبِّر، وأن تشهد 
أن ال إله إاّل الله، وأنَّ محّمدًا رسول الله«))(.

استحباب  عىل  دالً  فعَلت«  إن  »حسٌن  كان صدرها  وإن  حيحة  الصَّ اللة: وهذه  الدَّ
عىل  قرينة  بمفهومه  يشكل  تكبِّر«،  أن  أجزأها  تفعل  لم  »وإن  يل  الذَّ أنَّ  إل  األذان، 
الوجوب التخيريّي، وأنَّ املستحب هو تطبيق اجلامع عىل أحِد العدلني أي األذان دون 

هادتني. والشَّ التَّكبري 

خلفك  صلَّى  وأقمَت  أذْنَت  »إذا  قال:   ،gاهلل عبد  أيب  عن  احللبّي  حسنة  الثَّانية: 
المالئكة«)2(.  من  صفٌّ  خلفك  صلَّى  أقمَت  وإذا  المالئكة،  من  ان  صفَّ

ّحة،  الصِّ آثار  من  هو  إنَّام  الة  الصَّ عىل  الثَّواب  ترتُّب  أنَّ  من  املفروغّية  بعد  اللة:  الدَّ
واية عدم كون األذان واجبًا غريّيًا، ول معنيِّ  فإنَّ غاية ما يمكن أن ُيستدل عليه هبذه الرِّ

النَّفّس. وجوبه  لحتامل  بالستحباب  للقول 

ضاg، قال: »من أذَّن وأقام صلَّى  الثَّالثة: رواية العّباس بن هالل عن أيب احلسن الرِّ
ان من المالئكة، وإن أقام بغير أذان صلَّى عن يمينه واحٌد وعن شمالِه واحد«،  خلفه صفَّ

فني«)3(.  ثمَّ قال: »اغتنم الصَّ

إىل  سبيل  ول  مهمل،  فإنَّه  ناتانه  بن  إبراهيم  بن  احلسني  ملكان  ضعف  وفيه  ند:  السَّ
دوق عليه وكونه من مشاخيه يف اإلجازة، وملكان العّباس  توثيقه إّل من جهة تريضِّ الصَّ

بن هالل؛ فإنَّه جمهول ول سبيل إىل توثيقه إّل من خالل وقوعه يف أسانيد التَّفسري.

يل  ابقة عىل الستحباب؛ وذلك من جهة الذَّ واية أتمُّ دللة من السَّ اللة: وهذه الرِّ الدَّ

))( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص58.
)2( الكايف، الكليني، ج3، ص303.

)3( من ل حيرضه الفقيه، الصدوق، ج)، ص287.
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مقام  يناسُب  بنحٍو  غيب  والتَّ احلثِّ  يف  ظهورًا  الغتنام  ملادة  فإنَّ  فين«؛  الصَّ »اغتنم 
الستحباب. 

ابعة: صحيحة زرارة بن أعني، قال: سألت أبا جعفرg عن رجٍل نَس األذان  الرَّ
الة، قال: »فليمِض في صالتِه فإنَّما األذان سنَّة«))(.  واإلقامة حتى دخل يف الصَّ

دون  النَّدب  فيها  نة  بالسُّ املراد  أنَّ  عىل  متوقِّفة  واية  بالرِّ الستدلل  متاميَّة  اللة:  الدَّ
املتتبِّع ملوارد استعامل  فيه لدى  البرص؛ فإنَّ ممَّا ل شكَّ  الوجوب، وهو حملُّ نظٍر لذوي 
أم  واجبًا  أم  كان  مستحبًا   eاهلل رسول  طريق  من  ثبت  ما  ا  أهنَّ وايات  الرِّ يف  نة  السُّ

اإلمجال.  من  أقلًّ  ول  الفريضة،  وهو   aاهلل بكتاب  ثبت  ما  قبال  يف  غريمها، 

الّلهمَّ إاّل أن يقال: إنَّ األذاَن ممَّا ثبَت بكتاب اهللa فهو فريضة، وذلك لقولِه تبارك 
ِر اهللِ{)اجلمعة:9(، وقوله 

ْ
ِذك  

َ
إِل اْسَعْوا 

َ
ف ُُمَعِة  الْ يَْوِم  ِمْن  ةِ 

َ
ال لِلصَّ نُوِدَي  }إَِذا  وتعاىل: 

{)املائدة:58(، فيتعنيَّ إرادة 
ً
ِعبا

َ
َول َُذوَها ُهُزواً  اتَّ ةِ 

َ
ال  الصَّ

َ
إِل نَاَدْيُتْم  }َوإَِذا  عز من قائل: 

فإنَّ  أيضًا؛  ل  وتأمًّ نظر  حملُّ  الحتامل  وهذا  يفة؛  الشَّ واية  الرِّ يف  نّة  السُّ من  الستحباب 
خفاء حكم األذان عىل زرارة -حتى يسأل عن جواز امليض وعدمه عىل النَّايس- ممَّا ل 
ناظرة إىل قاعدة ل تنقض  واية سؤالً وجوابًا  الرِّ يتقَّب من مثله شأنًا ومنزلًة، فتكون 

الفريضة. نة  السُّ

باح عن أيب عبد اهللg، قال: سألُته عن رجٍل نَس األذان  اخلامسة: رواية أيب الصَّ
، قال: »ال يعيد«)2(. حتى صىلَّ

د بن الفضيل،  باح الكنايّن وهو حممَّ اوي عن أيب الصَّ ند: فيه ضعف من جهة الرَّ السَّ
لشتاكه بني أشخاٍص ل سبيل لتعيني أحدهم عىل اآلخر، وفيهم الثِّقة وغريه.

))( الستبصار، الطويس، ج)، ص304، وهتذيب األحكام، ج2، ص258.

)2( الستبصار، الطويس، ج)، ص303، وهتذيب األحكام، ج2، ص279.
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للُحكم  مسقٌط  النِّسيان  فإنَّ  الستحباب  عىل  فيها  دللة  ل  هذه  واية  والرِّ اللة:  الدَّ
النَّايس عقاًل  تكليف  أو لستحالة  فع،  الرَّ ملا يستظهر من حديث  ا  إمَّ له حقيقًة،  ورافٌع 

فيه. بعث  ل  عبٌث  لكونِه 

األذان  نَس  رجٍل  يف   gاهلل عبد  أيب  عن  رسحان،  بن  داود  صحيحة  ادسة:  السَّ
شيء«))(. عليه  »ليس  قال:  الصالة،  يف  دخل  حتى  واإلقامة 

، ل جتب مع  حيحة غاية ما هي ظاهرة فيه أنَّ األذان رشٌط ذكريٌّ اللة: وهذه الصَّ الدَّ
ا مقيَّدة بصحيحٍة للحلبّي عن أيب عبد اهللg، قال: »إذا  الة، عىل أهنَّ نسيانه إعادة الصَّ
الة فنسيَت أن تؤذِّن وتقيم، ثمَّ ذكرَت قبل أن تركَع فانصرف وأذن وأقم  افتتحت الصَّ

واستفتح الصالة، وإن كنت قد ركعت فأتمَّ على صالتك«)2(.

إذا صىلَّ وحَده يف  أنَّه كان   hأبيه اهلل عن  احللبّي، عن أيب عبد  ابعة: صحيحة  السَّ
يؤذن)3(. ومل  إقامة  أقام  البيت 

واية عىل فرض متاميَّتها ظاهرٌة يف أنَّ أذان املنفرد يف بيته ل رجحان  اللة: وهذه الرِّ الدَّ
للغاية،  بعيٌد  املكروه  فعل  واعتياده عىل  املستحب  ترك  املعصوم عىل  أنَّ إرصار  إذ  فيه؛ 
جحان، ويؤيِّد  وهو يساوق القول بنفي املشوعّية يف األمر العبادّي القريّب؛ فإنَّ قواَمه الرُّ
القوَل بعدم املشوعّية صحيحُة حييى احللبّي عن أيب عبد اهللg، قال: »إذا أذَّنت في 
صلَّى  تؤذِّن  ولم  أقمَت  وإْن  المالئكة،  من  ان  صفَّ خلُفك  صلَّى  وأقمَت  فالة،  أرض 
خلفك صٌف واحٌد«)4(، فإنَّ أخَذ القيد )أرض فالة( ظاهٌر يف املفهوم بدللة القتضاء 
عىل نحو العلة الناقصة، بمعنى أنَّ للقيِد دخالة يف ترتُّب احلكِم وإل لزمْت اللغوية كام 

))( الستبصار، الطُّويس، ج)، ص305.
)2( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص278.

)3( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص50.

)4( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص52.
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يف سائر اجلُمل الوصفية.

الثَّامنة: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اهللg عن اإلقامة بغري أذان يف 
املغرب؟ فقال: »ليس به بأس، وما أحبُّ أن يعتاد«))(.

وعدم  األذان  استحباب  عىل  دللًة  الباب  روايات  أتمُّ  حيحة  الصَّ وهذه  اللة:  الدَّ
اخلصوصية. بعدم  للقطع  لوات  الصَّ وسائر  املغرب  صالة  يف  وجوبه 

اهنا شة ه صحيحة عمر بن يزيم:

من  ذكُره  م  تقدَّ بام  معارضة  ا  أهنَّ غري  الستحباب،  عىل  للة  الدَّ يف  متاميتها  تبنيَّ  وقد 
الة عىل الوجوب، بنحٍو ل بدَّ معه من ارتكاب التَّأويل حتى يتيسَّ به اجلمع  وايات الدَّ الرِّ

وذلك:  العريف، 

يف ما ورد يف مقام بيان الوظيفة العملّية بصيغة األمر، باحلمل عىل الستحباب. 

ويف ما دلَّ عىل نفي احلقيقة، باحلمل عىل نفي الكامل. 

ويف ما دلَّ عىل نفي الجتزاء، باحلمل عىل الجتزاء بام فيه غنًى وكفاية يف مقام الوظيفة 
رة عىل املكلَّف مستحبة كانت أم واجبة، وهو تعبري ل حزازة فيه لدى العرف  العملية املقرَّ
عن األمر باجلامع بني األذان بشط اإلقامة وبني اإلقامة ل بشط، نعم يف تطبيق اجلامع 

ل مراعاة ألعىل مرتبة من الكامل بخالف تطبيقه عىل الفرد الثَّاين. عىل الفرد األوَّ

لنفي  املساوق  جحان  الرُّ نفي  عىل  باحلمل  املرأة،  عن  اإللزام  نفي  عىل  دلَّ  ما  ويف 
املشوعّية عن األمر العبادّي، إذ ما وراء عّبادان من قرية بعد اللتزام باستحبابه يف نفسه؛ 
وحيث أنَّ هذا احلمل غريٌب؛ إذ ما من أحٍد من الُفقهاء قد التزم به فيام أعلم، ل مناص 
من احلمل عىل أنَّ األذان غرَي ثابٍت بعنوانه عىل املرأة، وإنَّام الثَّابت عليها اجلامع بينه وبني 

))( الستبصار، ج)، ص300، وهتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص)5.
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هادتني، عىل ما نطقت به صحيحة عبد اهلل بن سنان. الشَّ

وايات املتعارضة قرينية أحد الدليلني  ليل والعريف بني الرِّ ابط يف اجلمع الدَّ هذا والضَّ
عىل اآلخر لدى العرف، وحيث إنَّه كلَّام أمكن أن يكون قرينة عىل تقدير التِّصال فهو 
قرينة عىل تقدير النفصال بنظر العرف غالبًا، ل يتيسَّ اجلمع بني صحيحة عمر بن يزيد 
ر بن موسى  الة عىل استحباب األذان ونفي البأس عن تركه، وبني موثَّقة كٍل من عامَّ الدَّ
الة عىل نفي  الة عىل نفِي جواِز ترِكه بمنطوقها، وموثَّقة ُسامعة بن مهران الدَّ اباطّي الدَّ السَّ

خصة بمفهومها. الرُّ

ة إن وجد، وإّل قيل  جح من موافقة الكتاب أو خمالفة العامَّ فال بدَّ من املصري إىل املرِّ
خصة  للرُّ النافيتني  ر  وعامَّ موثقَتي سامعة  إىل  متيل  ة  الكفَّ أنَّ  والظَّاهر  ُفقد،  إن  بالتَّساقط 
ة يف الكوفة واملدينة عرص الصادَقنيh كاملك وأيب حنيفة عىل  واجلواز؛ لتفاق العامَّ

األذان. استحباب 

ا إلعراض  ا لإلمجال وإمَّ ر وسامعة؛ إمَّ ن اخلطب عدم حجّية كٍل من موثَّقتي عامَّ وما هيوِّ
املشهور عنهام، وما هذا حاله من الوهن والضعف ل يصلح للمعارضة.

ثمَّ إنَّ النِّسبة بني ما دلَّ عىل وجوب األذان يف اجلامعة مطلقًا، كصحيحة عبد اهلل بن 
سنان: »يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان« واملوثَّق عن احلسن بن زياد: 
»إذا كان القوم ال ينتظرون أحدًا اكتفوا بإقامة واحدة«، وبني ما دلَّ عىل وجوبِه يف احلرض 
فر«، هي العموم واخلصوص من  حيح: »تجزيك إقامة في السَّ مطلقًا كقولهg يف الصَّ
وجه، فامدة الفتاق هي صالة اجلامعة يف احلرض، ومادة الجتامع هي صالة اجلامعة يف 

فر وصالة املنفرد يف احلرض. السَّ

وأنَّ النِّسبة بينهام وبني صحيحة عمر بن يزيد نسبة العموم واخلصوص املطلق، فال 
التَّقييد بلحاظ مادة الفتاق، وذلك باإلبقاء عىل الظُّهور يف  بدَّ فيها من إعامل صناعة 
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وجوب أذان صالة اجلامعة يف احلرض، ول بدَّ من جعِلها مرجعًا وعمومًا فوقانّيًا بلحاظ 
ليلني. مادة الجتامع ملكان التَّساقط بني الدَّ

فر«  السَّ في  إقامة  »تجزيك   :gكقوله احلرض  يف  األذان  وجوب  عىل  دلَّ  ما  نعم، 
فر واحلرض  معارٌض بصحيحة احللبّي عن أيب عبد اهللg: عن الرجل، هل جيزيه يف السَّ
إقامة ليس معها أذان؟ قال: »نعم، ال بأس به«))(؛ فيبقى ما دلَّ عىل الوجوب يف صالة 

فر ويف احلرض بال معارض. اجلامعة مطلقًا يف السَّ

ما دلَّ من الرِّوايات على وجوب اإلقامة

ائفة األولل: لسان اهفروغينة من الوجوب الطن

ن  أذَّ »من  قال:   ،gضا الرِّ احلسن  أيب  بن هالل عن  العبَّاس  رواية  األوىل:  الرواية 
ان من المالئكة، وإن أقام بغير أذان صلَّى عن يمينِه واحد وعن  وأقاَم صلَّى خلَفه صفَّ

فين«)2(. الصَّ »اغتنم  قال:  ثمَّ  واحد«،  شماله 

وذلك  اإلقامة،  وجوب  عىل  فني«  الصَّ »اغتنم  واية  الرِّ هذه  بذيِل  استدلَّ  اللة:  الدَّ
ق باإلقامة أن يصيلِّ  ل، وفيه: أنَّ غاية ما يتحقَّ ق الصفِّ األوَّ للظُّهور يف املفروغية من حتقُّ

ل من دون األذان. ق حتى للصفِّ األوَّ يمينِه واحٍد وعن شاملِه واحٍد، وأّل حتقُّ عن 

الرواية الثَّانية: صحيحة عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللg: »يجزيك إذا خلوت 
في بيتك إقامة واحدة بغير أذان«)3(.

الوجوب،  عن  املفروغّية  يف  ظاهر  العملّية  الوظيفة  مقام  يف  اإلجزاء  لسان  اللة:  الدَّ
وتقريب ذلك أن يقال: بوجود موارد ل جتزي اإلقامة فيها عن األذان كصالة اجلامعة، 

))( هتذيب األحكام، الطُّويس، ج2، ص52.
دوق، ج)، ص278.  )2( من ل حيرضه الفقيه، الصَّ

)3( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص50.
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وهو ما ليس له أيُّ معنًى مع القول بالستحباب لدى العرف، ول أقّل من النرصاف 
إىل اإلجزاء يف مقام الوظيفة العملّية الواجبة.

ائفة الثنانية: لسان التننزيل الطن

الرواية األوىل: رواية أيب هارون املكفوف عن أيب عبد اهللg، قال: »يا أبا هارون، 
الة، فإذا أقمَت فال تتكلَّم وال تؤم بيدك«))(. اإلقامة من الصَّ

أنَّ يف سند  كام  يارات،  الزِّ كامل  عامَّ يف  توثيٌق عدا  هارون  أيب  يرد يف حقِّ  مل  ند:  السَّ
واية صالح بن عقبة، وهذا أيضًا ل سبيل إىل توثيقه إل من جهة أسانيد التَّفسري عىل  الرِّ

والُغلو. والكذِب  عِف  بالضَّ ٌم  متهَّ أنَّه 

الة من أحكاٍم كالوجوب. اللة: لسان التَّنزيل ظاهٌر يف أنَّ لإلقامة ما ألجزاء الصَّ الدَّ

الرواية الثَّانية: رواية سليامن بن صالح عن أيب عبد اهللg، قال: »ال يقيم أحُدكم 
ن في اإلقامة  الة وهو ماٍش، وال راكٍب، وال مضطجٍع إاّل أن يكون مريضًا، وليتمكَّ الصَّ

الة، فإنَّه إذا أخذ في اإلقامة فهو في صالة«)2(. ن في الصَّ كما يتمكَّ

يقال  إّل أن  يوثَّق،  ة أشخاٍص فيهم من مل  ند: سليامن بن صالح مشتك بني عدَّ السَّ
ند صالح  بالنرصاف إىل الثَّقة؛ ألنَّه صاحب كتاب فهو أشهر من غريه، عىل أنَّ يف السَّ

عقبة. بن 

وجوب  يف  ظاهرٌة  التَّنزيل-  لسان  لساهَنا  إنَّ  -حيث  أيضًا  واية  الرِّ وهذه  اللة:  الدَّ
اإلقامة، إّل أن يقال بأنَّ لسان التَّنزيل ل إطالق فيه، فيقترص عىل أهمِّ اآلثار مع حذِف 

التَّمكن يف اإلقامة. قبيل  فيقترُص عىل ما ذكر من  ا مع عدِم احلذِف  املتعلَّق، وأمَّ

))(الستبصار، الطويس، ج)، ص)30، وهتذيب األحكام، ج2، ص54.
)2(هتذيب األحكام، الطُّويس، ج2، ص52.
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ائفة الثنالثة: بيان الوظيفة العملية موارد الخطأ والنِّسيان والقضاء الطن

جل ينسى  الرواية األوىل: صحيحة عيّل بن يقطني قال: سألُت أبا احلسنg، عن الرُّ
ت صالُته،  الة؟ قال: »إن كاَن قد فرغ من صالتِه فقد تمَّ الة وقد افتتح الصَّ أن يقيم الصَّ

وإن لم يكن فِرغ من صالتِه فليعد«))(.

اللة: قولهg: »وإن لم يكن فرغ من صالته فليعد«، ظاهٌر يف وجوب اإلقامة  الدَّ
لعدم متاميَّة صالتِه من دوهِنا قبَل الفراغ عىل ما يشهد به قولهg: »إن كان قد فرغ من 

ت صالُته«. صالتِه فقد تمَّ

أذانه وإقامته  جل خيطئ يف  الرُّ قال: سألُته عن  الثَّانية: معتبة عيّل بن جعفر  الرواية 
الة، ما حاله؟ قال: »إن كان أخطأ في أذانه وإقامته مضى على  فذكر قبل أن يقوم يف الصَّ
صالتِه، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو 

ركعتين مضى على صالتِه، وأجزأه ذلك«)2(، احلديث.

فإنَّه جمهول مل  ل فيه سوى عبد اهلل بن احلسن؛  يتأمَّ واية من  الرِّ ند: ليس يف سند  السَّ
ه توثيق، غري أنَّه من املمكن التغلُّب عىل هذه املشكلة من جهة اعتامد احلْمرَيّي  يرد يف حقِّ
نسخة شيخه  عىل  اعتامده  -دون  احلسن  بن  اهلل  عبد  نسخة  عىل  اإلسناد  قرب  كتابه  يف 

فتأمَّل. ة نسختِه،  بوثاقته وصحَّ فيه شهادة  فإنَّ  الثَّقة-  البوفكّي  العمركّي 

واية ظاهرٌة يف وجوب إعادة اإلقامة يف مورد اخلطأ فتدلُّ بالفحوى  اللة: وهذه الرِّ الدَّ
لبعد  وذلك  متنها؛  لضطراب  واية  الرِّ حجّية  بعدم  يقال  أن  إّل  الوجوب؛  أصل  عىل 
احتامل أسوئّية اخلطأ يف اإلقامة وحدها من اخلطأ يف األذان واإلقامة معًا، حتى ل جيوز 
امليّض يف احلالة األوىل دون احلالة الثَّانية، غري أنَّه يكفي لرفع إشكال األسوئّية احتامل أنَّ 
اخلطَأ يف األذان يتدارك باإلقامة وبالعكس، فيجوُز امليّض حينئذ عىل اخلطأ بخالف ما 

))( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص279.
)2( قرب اإلسناد، احلمريي، ص82)-83).
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واية جمملة ل دللة فيها عىل الوجوب،  لو مل يؤذِّن، غري أنَّه عىل هذا الحتامل تكون الرِّ
حة سواء كانت اإلقامة واجبة أم كانت مستحبة. لحتامل أنَّ النَّظر فيها إىل رشائط الصِّ

الرواية الثَّالثة: حسنة زرارة عن أيب جعفرg قال: »إذا كان عليَك قضاُء صلواٍت، 
إقامة لكلِّ  بإقامة  ما بعدها  ثمَّ صلَّ  ما بعدها،  ثمَّ صلِّ  ثمَّ صلِّها،  ، وأقم،  لهنَّ بأوَّ فابدأ 

صالة«.

واية أيضًا ل إشكال يف دللتها عىل وجوب اإلقامة، إل من جهة  اللة: وهذه الرِّ الدَّ
م احلظر املوجب لإلمجال، فيقال: بأنَّ زرارة يعلُم إمجالً بوجود موارد يسقط  موردّية توهُّ
ل. الة منها، فتأمَّ فيها كاّل من األذان واإلقامة عن املشوعّية، وحيتمل أنَّ موارد قضاء الصَّ

احلجيَّة  عن  ساقطة  وسندًا  دللًة  متاميتها  تقدير  عىل  وايات  الرِّ فهذه  كان  وكيف 
عنها. املشهور  إلعراض 

خفاء الحكم:

هذا وقد تبنيَّ وجوُب األذان واإلقامة لصالة اجلامعة يف احلرض، إّل أنَّ غري واحٍد من 
األعالم ذهب إىل املنع منه خلفاء احلكم مع كثرة البتالء به.

وفيه: أنَّ خفاَء احلكم كام يناسب القول بالستحباب يناسب القول بالوجوب، وهو 
كثرة  مع  لء  بالدِّ نزحًا  البئر  تطهري  مسألة  يف  احلكم  له خفاُء  يشهد  كام  فيه  غرابة  ممَّا ل 
الة  البتالء، وكام هو مشاهد يف زماننا من عدم تفريق كثرٍي من العوام بني واجبات الصَّ
ق  نحٍو حيقِّ به -عىل  القول  إىل  علامِئنا  مي  متقدِّ قد ذهب مجلٌة من  أنَّه  ومستحباهِتا، عىل 
الح احللبّي  اج وابن محزة وابن زهرة والكيدرّي وأيب الصَّ يخني وابن البَّ هرة- كالشَّ الشُّ
باإلمجاع  إّل  يعمل  ل  أنَّه  -علاًم  ة  خاصَّ جال  الرِّ عىل  واملرتىض  األكثر،  إىل  نسبه  الذي 

واملتواتر دون أخبار اآلحاد- وغريهم يف اجلملة كابن اجلنيد.
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ارتكاز الوجوب:

األذان  األئمةi وجوب  لدى أصحاب  املرتكز  أنَّ  كثريٍة  رواياٍت  ويستأنس من 
عنايتهم،  يكشُف عن عظيم  بنحٍو  ؤال عن رشائطهام  السُّ كثرة  ولو من جهِة  واإلقامة، 
وايات  ة، وهذه الرِّ وشديد اهتاممهم هبام، وهو ما ل يتالءم إّل مع القول بالوجوب خاصَّ

كاآليت:

ر، قال: سمعت أبا عبد اهللg يقول: »ال بدَّ للمريض أن  الرواية األوىل: موثَّقة عامَّ
الة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به«، ُسئل: فإن كان  يؤذِّن ويقيم إذا أراد الصَّ

شديَد الوجع؟ قال: »ال بدَّ من أن يؤذِّن ويقيم؛ ألنَّه ال صالة إال بأذان وإقامة«))(.

األذان  وجوب  ر  عامَّ ذهِن  يف  املرتكز  أنَّ  واية  الرِّ هذه  من  يستأنس  اللة:  الدَّ الرواية 
ة وجع املريض، فإنَّ الستحباب  قوط مع شدَّ واإلقامة، وإّل فأيُّ معنًى لسؤالِه عن السُّ

ل كلفَة فيه.

جل يؤذِّن ويقيم  ر، عن أيب عبد اهللg، قال: ُسِئَل: عن الرِّ الثَّانية: موثَّقة أخرى لعامَّ
ليصيلِّ وحَده فيجيء رجٌل آخَر فيقول له: نصيل مجاعة، هل جيوز أن يصليا بذلك األذان 

واإلقامة؟ قال: »ال، ولكن يؤذِّن ويقيم«)2(.

املرأة؛  عن   :gاهلل عبد  أبا  سألت  قال:  دّراج،  بن  مجيل  صحيحة  الثَّالثة:  الرواية 
»ال«)3(. فقال:  وإقامة؟  أذان  أعليها 

ابعة: صحيحة زرارة بن أعني، قال: سألت أبا جعفرg عن رجٍل نس  الرواية الرَّ

))( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص282.
)2( الكايف، الكليني، ج3، ص304، ومن ل حيرضه الفقيه، الصدوق، ج)، ص394، وهتذيب األحكام، 

ص277.  ج2،  الطُّويس، 
)3(  هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص57.
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األذان واإلقامة حتى دخل يف الصالة، قال: »فليمض في صالته، فإنَّما األذان سنَّة«))(.

زرارة، وجواز  مثل  احلكم عىل  أنَّ خفاء  واية  الرِّ ذيل هذه  مناقشة  م يف  تقدَّ اللة:  الدَّ
الة مع اإلخالل باملستحب ممَّا ل يتقَّب منه، ما يكشف عن وجود ارتكاز  امليّض يف الصَّ
لديه بالوجوب، غاية األمر عدم علِمه بأنَّه ممَّا ثبَت بكتاِب اهللa فهو فريضة أو هو ممَّا 
ثبت من سنَّة رسول اهللe؛ ل يقال: بأنَّ سؤاَله من أيب جعفرg يكشف عن حداثة 
ل خيفى  ممَّا  واإلقامة  األذان  مثل  بأنَّ  يقال:  فإنَّه  لديه،  احلكم  من خفاء  مانع  فال  سنِّه، 
أنَّ زرارة كان عاملًا فقيهًا عىل  عة فضاًل عن علامِئهم، عىل  املتشِّ حكُمه عادة عىل عوام 

ة يف حداثة سنِّه. مذهب العامَّ

الرواية اخلامسة: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألُت أبا عبد اهللg عن اإلقامة بغري 
أذان يف املغرب؟ فقال: »ليس به بأٌس، وما أحبُّ أن يعتاد«)2(.

عن  تكشف  ا  أهنَّ إّل  األذان  استحباب  يف  ظاهرة  كانت  وإن  واية  الرِّ وهذه  اللة:  الدَّ
ؤال. للسُّ معنًى  فأيُّ  وإّل  عليه  أقّل من خفاء حكمه  ائل، ول  السَّ لدى  ارتكاز وجوبه 

جل  الرِّ أبا احلسنg، عن  ادسة: صحيحة عيل بن يقطني قال: سألُت  السَّ الرواية 
ت  الة وقد افتتح الصالة؟ قال: »إن كان قد فرغ من صالته فقد تمَّ ينسى أن يقيم الصَّ

صالته، وإن لم يكن فرغ من صالته فليعد«)3(.

وجود  عن  يكشف  اإلقامة،  نسيان  مع  وعدمها  الة  الصَّ متامية  عن  ؤال  السُّ اللة:  الدَّ
الة، وهو ما يتناسب مع الوجوب الغريّي. ة الصَّ ا رشط يف صحَّ ائل بأهنَّ ارتكاز لدى السَّ

الة  ابعة: صحيحة عيّل بن رئاب قال: سألت أبا عبد اهللg: حترض الصَّ الرواية السَّ

))( الستبصار، الطويس، ج)، ص304، وهتذيب األحكام، ج2، ص258.
)2( الستبصار، ج)، ص300، وهتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص)5.

)3( هتذيب األحكام، الطويس، ج2، ص279.
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ونحن جمتمعون يف مكاٍن واحٍد، أجتزينا إقامة بغري أذان؟ قال: »نعم«))(.

حيحة تعارض ما دلَّ عىل وجوب األذان كام يف صحيحة  اللة: ل يقال: بأنَّ هذه الصَّ الدَّ
عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللg: »يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير 
أذان«)2(؛ فإنَّه يقال: بأنَّه ل ظهوَر يف قوله: »ونحن مجتمعون في مكان واحد« عىل صالة 
م أنَّ  ، فإنَّ ابن رئاب ربَّام توهَّ اجلَّامعة، بل هي عىل وجوب األذان يف صالة اجلَّامعة أدلُّ
اإلقامة حال الجتامع ل جتزي عن األذان، كام يف صالة اجلَّامعة، فأجاب اإلمامg بام 

يرفع مثل هذا الوهم.

د بن مسلم عن  ة األذان من غري طهور: صحيحة حممَّ ؤال عن صحَّ الرواية الثَّامنة: السُّ
جل، يؤذِّن عىل غري طهور؟ قال: »نعم«)3(. أحدمها h قال: سألته عن الرُّ

ة األذان من جلوس: رواية محران قال: سألت أبا  ؤال عن صحَّ الرواية التَّاسعة: السُّ
جعفر g عن األذان جالسًا؟ قال: »ال يؤذِّن جالسًا إاّل راكٌب أو مريٌض«)4(.

ر عن أيب عبد اهللg قال:  ؤال عن أذان غري العارف: موثَّقة عامَّ الرواية العارشة: السُّ
ُسئل عن األذان؛ هل جيوز أن يكون عن غري عارف؟ قال: »ال يستقيم األذان، وال يجوز 
ن به، ولم يكن عارفًا لم يجز أذانه  ن به، إاّل رجٌل مسلم عارف، فإنَّ علم األذان وأذَّ أن يؤذِّ

وال إقامته وال يقتدي به«)5(، احلديث .

اباطّي أنَّه  ر السَّ ؤال عن النِّسيان يف اإلقامة واألذان: عن عامَّ الرواية احلادية عش: السُّ
قال: ُسِئَل أبو عبد اهللg: عن رجٍل نس من األذان حرفًا فذكَره حنَي فرغ من األذان 

))( قرب اإلسناد، احلمريي، ص63).
)2( هتذيب األحكام، الطُّويس، ج2، ص50.

يعة، احلرُّ الَعاميل، ج5، ص392. )3( وسائل الشَّ
)4( الستبصار، ج)، ص302، وهتذيب األحكام، الطُّويس، ج2، ص57.

)5( الكايف، الكليني، ج3، ص304.
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واإلقامة قال: »يرجع إلى الحرف الذي نسَيه فليقله، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، 
وال يعيد األذان كلَّه وال اإلقامة«))(.

ؤال عن األذان واإلقامة إىل غري القبلة: معتبة عيّل بن جعفر،  الرواية الثَّانية عش: السُّ
عن أخيه موسى بن جعفرg قال: سألته عن رجل يفتتح األذان واإلقامة وهو عىل غري 

القبلة ثمَّ يستقبل القبلة، قال: »ال بأس«.

ؤال فيها  وايات تمَّ اإلعراض عن ذكِرها خشيَة اإلطالة، ظاهر السُّ وغريها كثرٌي من الرِّ
عن رشائط األذان واإلقامة املفروغّية من وجوهبام، وإن كانت دللة بعضها عىل ارتكاز 

املفروغّية من وجود موارد لسقوط األذان واإلقامة وانتفاء املشوعية أوضح.

دوران الوجوب بين النَّفسّي االستقاللّي والغيرّي التَّبعّي
غريّيان  واجبان  واإلقامة  األذان  أنَّ  عىل  دللة  وايات  الرِّ من  ذكُره  م  تقدَّ ممَّا  مجلة  يف 
ك  الة عىل تقدير الشَّ ة الصَّ الة، إّل أنَّه يقُع الكالم يف صحَّ ة الصَّ ورشطان دخيالن يف صحَّ

طّية. يف الشَّ

ة  ول خيفى أنَّ مقتىَض األصل اللَّفظّي عىل القول بوضع أسامء العبادات لألعّم، صحَّ
أي  الغريّية،  ونفي  النَّفسّية  إلثبات  باألذان  األمر  صيغة  طرف  يف  باإلطالق  التَّمسك 
الة، إذ إنَّ مثل هذا التَّقييد حيتاج إىل مؤنة  وجوبه عىل تقدير وجوب واجٍب آخر كالصَّ

العرف. بنظر  زائدة 

الة وذلك لنفي الوجوب الغريّي عامَّ  كام يصحُّ التَّمسك باإلطالق الواوّي ملاّدة الصَّ
الة به كاألذان.  حيتمل رشطّيته ووجوب تقيُّد الصَّ

الة أو  حيح فال يمكن التَّمسك بإطالق أيٍّ من ماّدة الصَّ ا عىل القول بالوضع للصَّ وأمَّ

))( من ل حيرضه الفقيه، الصدوق، ج)، ص289.
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ا الثَّاين فالحتامل  ى، وأمَّ ل فلوضوح دخل التَّقيد يف املسمَّ ا األوَّ صيغة األمر باألذان، أمَّ
ا عىل نحو التَّحصيص  ر، وإمَّ ط املتأخِّ ا عىل نحو الشَّ ة األذان، إمَّ الة يف صحَّ دخل الصَّ

يغة. عىل أقلِّ تقدير، وهو ما يوجب رسيان اإلمجال للصِّ

األذان كام يف سائر موارد  الباءة عن رشطّية  العميّل جريان  هذا، ومقتىض األصل 
د بني  ق ضابط النحالل احلقيقّي يف العلم اإلمجايّل املردَّ وران بني األقلِّ واألكثر، لتحقُّ الدَّ
قضيَّتني مشكوكَتني، إىل علٍم تفصييلٍّ باألقلِّ وشكٍّ بدوٍي باألكثر فتجري الَباءة عنه.

غريّي  واجٌب  الة  الصَّ فإنَّ  النَّفّس  وجوبِه  تقدير  عىل  األذان  بأنَّ  القول  عىل  ا  وأمَّ
وران بني املتباينني فتجري أصالة  حة، تدخل املسألة يف موارد الدَّ ا رشٌط يف الصِّ حيث إهنَّ
وجوب  بني  للتديد  واضح  هو  كام  احلقيقّي  النحالل  ضابط  ق  حتقُّ لعدم  الشتغال 
ق ضابط النحالل احلكمّي  أحدمها نفسّيًا عىل تقدير وجوب اآلخر غرييًا، ولعدم حتقُّ
خيص يف األطراف يستلزم التَّعارض املؤدِّي للتَّساقط، ويف أحدها غري املعنيَّ  إذ إنَّ التَّ

ح. مرجِّ بال  ترجيح 

ٍد وآلِه الطَّيبني الطَّاهرين واحلمُد هللِ ربِّ العاملني، وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ
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واف الَواجب حكُم الحَدِث في الطَّ

                                   الشيخ علّي لاضل الصمدّل

الملّخص:

ض الكاتب إىل مسألة احلدث أثناء الطَّواف مبّينًا أنَّه ل خالف  تعرَّ
يف رشطيَّة الطَّهارة يف الطَّواف، وإنامَّ هناك كالم فيام لو أحدث الطَّائف 
أثناء الطَّواف وكان قبل إكامل النِّصف، فهل يبطل الطَّواف أو يكمل 
يبطل، ولكن  القاعدة ل  أنَّه حسب  إىل  الكاتب  حيث قطع؟ ذهب 

حيح ما ذهب إليه املشهور من البطالن. حسب األدلة الصَّ
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مقدِّمة:
د النبيِّ وآلِه.. حيم، وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ محن الرَّ بسِم اهللِ الرَّ

عىل  وايات  الرِّ ومن  الواجب؛  الطَّواف  يف  احلدث  من  الطَّهارة  رشطيَّة  يف  كالم  ل 
طواف  طاف  رجل  عن   hأحدمها سألت  قال:  مسلم  بن  د  حممَّ صحيحة  الشطيَّة 

طوافه..«))(. ويعيد  أ،  »يتوضَّ قال:  )طهر(،  طهور  غري  عىل  وهو  الفريضة 

مسألتنا:
ولكن وقع الكالم فيام لو أحدَث يف أثناء الطَّواف فاملعروف هو التَّفصيل بني ما إذا 
النُّصف  يكمل  مل  إذا  ما  وبني  ابق،  السَّ عىل  ويبني  يتطَّهر،  بل  يعيد،  فال  النُّصف  أكمل 
فيعيد من أوله، ويف املدارك: "هذا احلكم مقطوع به يف كالم األصحاب")2(، وقد يظهر من 

ة يف ذلك)3(.   افعيِّ خاصَّ ضه خلالف الشَّ املنتهى دعواه اإلمجاع عىل ذلك؛ لتعرُّ

د بن مسلم قال: سألت أبا عبد اهللg عن  يز عن حمّمَ ى حر و "ور ولكن يف الفقيه: 
، فقال: »تحفظ مكاَنها، فإذا طهرت 

ً
 من ذلك مّثَ رأت دما

َّ
ثة أطواف أو أقل امرأة طافت ثال

hأحدمها عن  مسلم  بن  د  حمّمَ عن  العالء  ى  و ور مضى«.  بما  ت  واعتدَّ منه  طافت 
ورمحة")4(.  رخصة  ه[ 

َ
]ألّن أفيت..؛  احلديث  هبذا  و  :Jالكتاب هذا  ف  مصّنَ قال  مثله. 

حفظته. اّلذي  املكان  من  يعني  منه«  »طافت   :g وقوله

دوقO قد يمثِّل خالفًا منه يف مسألتنا. وهذا من الصَّ

دوقS حكم خاصٌّ باحليض؛  إل أنَّ سيِّد األعاظمS أجاب عن ذلك بأنَّ ما ذكره الصَّ

يعة3): 374 ب38، من أبواب الطَّواف ح3. ))( وسائل الشِّ
)2( مدارك األحكام8: 56).

)3( انظر: منتهى املطلب0)، 360، )36.
)4( من ل حيرضه الفقيه2: 383.
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ق الفصل الطويل بني األشواط، وإذا دّل دليل خاصٌّ عىل  ام، فيتحقَّ فإنَّ أقلّ احليض ثالثة أيَّ
ى إىل غريه، وهو احلدث  الصّحة وكفاية اإلتيان بالباقي نقترص عىل مورد النّص، ول نتعدَّ

يف نفسه مع قطع النظر عن مانع آخر كالفصل الطويل وعدم التوايل بني األشواط))(. 

واألمر كام أفادS، فلم يظهر التزام الصدوقO باخلالف يف مسألتنا، بل قد التزم O يف 
واية،  ها إىل الرِّ املقنع حتى يف احلائض بالتفصيل املعروف، وَنَسَب ما أفتى به يف الفقيه يف حقِّ
صف،  الّنُ وجاوزت  وة،  واملر فا  بالّصَ أو  بالبيت  واف  الّطَ يف  وهي  املرأة  حاضت  إذا  "و فقال: 
ذي 

ّ
ة طوافها من املوضع ال ت بقّيَ ذي بلغت، )فإذا طهرت رجعت فأمَتّ

ّ
م عىل املوضع ال ِ

ّ
فلتعل

واف من أِّوله.  صف، فعلهيا أن تستأنف الّطَ  من الّنُ
َّ

إن هي قطعت طوافها يف أقل مته(، و
ّ
عل

م حفظت مكانا، فإذا طهرت 
َ

، مّثَ رأت الّد
َّ

كانت طافت ثالثة أشواط أو أقل ا إن  وي أّنَ ور
ت مبا مىض")2(.

َ
طافت واعتّد

نعم لو كان مدرك تفصيله فيها هو املرسلة اآلتية فريّد عليه- مضافًا إىل كون موردها 
ا ناظرة إىل معاجلة مانع احلدث، ل ما يتوفَّر  احلدث األصغر؛ لألمر فيها بالوضوء- أهنَّ
عليه وعىل غريه كفوات املوالة سيَّام مع الفصل الطَّويل كثالثة احليض، فضاًل عامَّ هو 

بعة أيام. غالب فيه، وهو الستَّة أو السَّ

مقتضى القاعدة:
اعدة، وأخرى يف ضوء روايات املسألة. والبحُث يف مسألتِنا يقُع تارًة عىل مقتىض القَّ

املانعيَّة يشٌء، والقاطعيَّة يشٌء  القاعدة فقد أفاد سيِّد األعاظمS أنَّ  ا عىل مقتىض  أمَّ
صالة  »ال   :gكقوله بالطَّهارة  الة  الصَّ اشتاط  عىل  دلَّ  وما  نحن  كنَّا  لو  فإنَّا  آخر، 
كوع  والرُّ والقراءة  التَّكبرية  من  أجزائها  إيقاع  لزوم  إل  منه  يستفاد  يكد  مل  بطهور«  إال 

))( انظر: املعتمد يف رشح املناسك4= موسوعة اإلمام اخلوئّيS29: 6، مستند الناسك يف رشح املناسك))3(: 295.
)2( املقنع: 264، 265.
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ا األكوان املتخلِّلة بينها فال مقتيض ملراعاة الطَّهارة  جود ونحوها مع الطَّهارة، وأمَّ والسُّ
الة ومتشاغاًل هبا ومل خيرج عنها إل بالتَّسليم إل أنَّ  فيها؛ فإنَّ املكلَّف وإن كان بعُد يف الصَّ
بات ليست إل نفس األجزاء  الة؛ إذ هي كسائر املركَّ تلك األكوان بأنفسها ليست من الصَّ
د الوضوء -ما مل يستلزم حمذورًا  ل غريها. وعليه فال مانع ملن أحدث يف األثناء أن جيدِّ
آخر من الفصل الطَّويل ونحوه-، ثمَّ يكمل من حيث أحدث لعدم استيجابه قدحًا يف 
ابقة وبعضها اآلخر  حصول اإلجزاء باألرس مع الطَّهارة، غايته أنَّ بعضها بالطَّهارة السَّ
ما  بذلك  اللتزام  يمنعنا عن  اّلذي  أنَّ  إل  ورة.  بالرضُّ فيه  حقة، ول ضري  الالَّ بالطَّهارة 
دلَّ من النُّصوص عىل قاطعيَّة احلدث -زائدًا عىل رشطية الطَّهارة- الكاشفة عن اعتبار 
الطَّهارة حتى يف األكوان املتخلِّلة، ومن ثمَّ لو خال كوٌن منها انقطعت اهليئة التِّصالية 

ابقة. السَّ حقة عن صالحيَّة النضامم باألجزاء  الالَّ وسقطت األجزاء 

ليل يف باب الطَّواف، بعد وضوح عدم تأليف  ورّي عدم ورود مثل هذا الدَّ ومن الرضَّ
األكوان  ا  وأمَّ بعة،  السَّ األشواط  عىل  املشتمل  الكعبة  حول  ري  السَّ د  جمرَّ من  إل  حقيقته 
املتخلِّلة ما بني األشواط فال ارتباط هلا بالطَّواف، وعليه فال مانع ملن أحدث أن يمكَث 
د الُوضوَء إىل مكانه ويستمرَّ يف  أو خيرج عن املطاف من حيث أحدث، ويعود بعدما جدَّ
ة قطعة من سريه عن الطَّهارة، غاية األمر أنَّ بعضها بطهارة سابقة  سريه، بحيث ل ختلو أيَّ
ورة، وقد عرفت عدم اعتبار  ة بالرضَّ والبعض اآلخر لحقة، ]وهو[ غري قادح يف الصحَّ
يتناف  اعدة، ول يكاد  القَّ ة بمقتىض  بالصحَّ إذًا من احلكم  املقام فال مناص  القاطعيَّة يف 

ذلك مع رشطية الطَّهارة بوجه))(.

ومنه يعرف ما يف الستدلل)2( عىل البطالن ولزوم الستئناف بام دلَّ عىل اعتبار الطَّهارة 
مة-، وأنَّ املشوط عدٌم عند عدم  يف الطَّواف كصحيحة ابن مسلم- اّلتي أوردناها يف املقدِّ

))( مستند الناسك يف رشح املناسك))3(: 296، 297.
.244 :S2( انظر: دليل الناسك لإلمام احلكيم(
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ليل. ابع؛ للدَّ وط الرَّ رشطه، وقد خرجنا عن ذلك يف فرض ما إذا أحدث بعد إكامل الشَّ

إيرادات،  ة  بعدَّ  -Sاألعاظم سيِّد  أفاده  ما  -عىل   )((  Sاألعالم بعُض  أورد  وقد 
البطالن: هو  القاعدة  مقتىض  أنَّ  إىل  منها  وخلص 

ء رشطًا ل يالزمه  ل: إنَّ الشطيَّة أمر، واملانعيَّة أمر آخر، وأنَّ كون الشَّ اإليراد األوَّ
الة يف مثل قولهg: »ال صالة إال  كون عدمه مانعًا، وإنَّ ظاهر اعتبار الطَّهارة يف الصَّ

طّية دون املانعيَّة. بطهور« هي الشَّ

ء رشطًا،  وفيه: أنَّ رشطيَّة يشٍء وإن كانت ل تالزم مانعيَّة عدِمه بحيث يكون الشَّ
ة إىل املانعيَّة، كام يف اعتبار  ويكون عدمه مانعًا يف عامل العتبار، ولكن مآل الشطيَّة مرَّ
ة أخرى  طية مرَّ الطَّهارة يف الطَّواف بعد إكامل نصِفه بدللة مرسلة ابن مسلم، ومآل الشَّ
إىل القاطعيَّة، كام يف نفس اعتبار الطَّهارة يف الطَّواف قبل إكامل نصفه بدللة نفس املرسلة.  

النَّقض بام لو لبس املصيلِّ ما ل يؤكل حلمه أو شيئًا نجسًا ممَّا تتمُّ فيه  الثَّاين:  اإليراد 
الة منفردًا أو استدبر القبلة يف بعض تلك األكوان، فإنَّه ل جيوز بوجٍه اللتزام بعدم  الصَّ

الة مع املانع.  حة؛ لعدم وقوع يشء من أجزاء الصَّ كون يشء من ذلك قادحًا يف الصِّ

وفيه: أنَّ الكالم فيام لو خلِّينا ودليل الشطّية. 

اإليراد الثالث: -وهو عمدة اإليرادات لديهS- أنَّ األكوان املتخلِّلة غري خارجة عن 
ق  غري املتحقِّ الة؛ فإنَّ الظَّاهر هو أنَّ املصيلِّ بالنيَّة وتكبرية اإلحرام يدخل يف اإلحرام الصَّ الصَّ
الة وحمرمًا  الة، وخيرج من اإلحرام بالتَّسليم، فاملصيلِّ يف مجيع احلالت يكون يف الصَّ يف الصَّ
لبس  مانعّية  عىل  أو  الة  الصَّ يف  الطَّهارة  رشطّية  عىل  ليل  الدَّ قام  فإذا  الّصاليّت،  باإلحرام 
ط ولو يف بعض تلك  الشَّ فيها فمقتضاه عدم وقوعها صحيحة مع فقدان  املأكول  غري 
األكوان املتخلِّلة، ول حيتاج إىل قيام دليل آخر، وهكذا بالنِّسبة إىل وجود املانع، ويدلُّ عليه 

))( انظر: تفصيل الشيعة يف رشح حترير الوسيلة )ك. احلّج4(: 2)3- 6)3. 
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ق اخلروج  الة بحيث يتحقَّ عة ل يرون املصيلِّ يف تلك األكوان خارجًا عن الصَّ أنَّ املتشِّ
فإنَّ حقيقته وإن  الة  الصَّ أيضًا مثل  الطَّواف  أنَّ  ة بعد أخرى، والظَّاهر  خول منه مرَّ والدُّ
وران واحلركة إل أنَّه ليس بحيث إذا وقف يف أثنائه لالستاحة يسريًا  كانت عبارة عن الدَّ
أو لستالم احلََجر- اّلذي هو مستحب- يصدق عليه أنَّه قد خرج عن الطَّواف، بل هو يف 
ليل عىل اعتبار الطَّهارة يف الطَّواف يدلُّ  مثل احلالتني مشتغٌل بالطَّواف غري خارج عنه، فالدَّ

عىل اعتبارها يف مجيع احلالت ومقتضاه البطالن مع عروض احلدث يف األثناء.

ما  أسناد  ضعف  من  الة  الصَّ كتاب  يف   Sاألعاظم سيِّد  أفاده  ما  إىل  -مضافًا  وفيه: 
الة التَّكبري، وحتليلها التَّسليم))(، وأنَّه ل يستفاد منها  دلَّ من األخبار عىل أن حتريم الصَّ
ا تأليفها حّتى من  بًا من سلسلة أجزاء معيَّنة، وأمَّ الة عماًل واحدًا مركَّ أكثر من كون الصَّ
ل الكالم، والنُّصوص  األكوان املتخلِّلة بحيث يكون وقوع احلدث فيها خمالًّ هبا فهو أوَّ
املزبورة ل تدلُّ عليه بوجه)2(، وبموجبه فال مالزمة بني عدم كون األكوان املتخلِّلة من 
ة بعد أخرى- إنَّ  الة، وأنَّه خيرج ويدخل مرَّ الة وبني خروج املصيلِّ حينها من الصَّ الصَّ
لدخول  لالستدلل  حملَّ  فال  ومعه  طية،  الشَّ ودليل  ينا  خلِّ لو  فيام  م-  تقدَّ -كام  الكالم 

الة. عة ل يرون املصيلِّ يف تلك األكوان خارجا عن الصَّ الة بأنَّ املتشِّ األكوان يف الصَّ

الة  الصَّ باب  يف  إن  طيَّة-  الشَّ دليل  ظلِّ  يف  القاعدة  مقتىض  أنَّ  م  تقدَّ ممَّا  ل  فتحصَّ
احلدث  قاطعّية  عىل  دليل  دلَّ  ولو  أثنائهام،  يف  باحلدث  بطالهنام  عدم  هو  الطَّواف-  أو 
الطَّواف باحلدث  فالتزام بطالن  الطَّواف هو عدمها، وعليه  فالقاعدة يف باب  الة،  للصَّ

))( انظر: وسائل الشيعة): 366 ب) من أبواب الوضوء ح4، 6، الوسائل6: 7)4، 8)4 ب) من أبواب 
التسليم0)، ))، 2)، 3)، الوسائل7: 286 ب29 من أبواب قواطع الصالة ح2، مستدرك الوسائل5: )2 
ب) من أبواب التسليم ح). انظر وجه تضعيفها عندهS: مستند العروة الوثقى )ك. الصالة5(= موسوعة 

.299 -295 :S(5اإلمام اخلوئّي
)2( انظر: مستند العروة الوثقى )ك. الصالة5(= موسوعة اإلمام اخلوئي+5): ))4، 2)4.
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دليل. إىل  املحتاج  هو  النِّصف  إكامل  قبل 

وضوء  غير  على  كلَّها  المناسك  تقضي  أن  بأس  »ال   :gقوله من  املستفاد  ولكنَّ 
إال الطَّواف؛ فإنَّ فيه صالة..«))( أنَّ اعتبار الطَّهارة من احلدث يف الطَّواف نظري اعتبارها 
البطالن والقاطعيَّة، فنحتاج إىل دليل عىل عدم بطالن  القاعدة هو  الة، فمقتىض  يف الصَّ
عة ل يرون  املتشِّ بأنَّ  إليه لو سلَّمنا  النِّصف، كام نحتاج  إمتام  بعد  فيه  الطَّواف باحلدث 
الطَّائف خارجًا عن الطَّواف -اّلذي حقيقته عبارة عن الدوران واحلركة- إذا وقف يف أثنائه 

لالستاحة يسريًا أو لستالم احلََجر، ول يصدق عليه أنَّه قد خرج عن الطَّواف.

 رواية المسألة:
-وبعد أن فرغنا من حكم مسألتنا بمقتىض القاعدة- نأخذ يف تناول حكم املسألة يف 
ة، فقد استدلَّ لبطالن الطَّواف لو أحدث قبل إكامل النِّصف بمرسلة  ظلِّ رواياهتا اخلاصَّ
يخO -وقد رواها عنه ابن  ابن أيب عمري يف نقل الكلينّيO، ومرسلة مجيل يف نقل الشَّ
جل حيدث يف طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال:  أيب عمري- عن أحدمهاh يف الرِّ
أ، فإن كان جاز النِّصف بنى على طوافه، وإن كان أقّل من النِّصف أعاد  »يخرج ويتوضَّ

الطَّواف«)2(، ومها رواية واحدة.

جتاوز  قبل  أثنائه  يف  باحلدث  الطَّواف  بطالن  عىل  للة  الدَّ رصحية  كانت  وإن  وهي 
للمرسل. يَّة  حجِّ ول  مرسلة،  ا  أهنَّ إل  النِّصف 

ة محاوالت للتغلُّب ىلع هذا اهشكل: وقمن

األصحاب  عمل  الكلامت  يف  نقل  اّلذي  عمري-  أيب  ابن  هو  املرسل  إنَّ  األوىل: 
اآلتية-. املعتب  حكاية  من  أقّل  ول  بمراسيله، 

))( وسائل الشيعة3): 374 ب38 من أبواب الطَّواف ح).

)2( وسائل الشيعة3): 378 ب40 من أبواب الطَّواف ح).
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قO يف املعتب: "ولو قال: مراسيل ابن أيب عمير يعمل هبا  ه عليها ما قاله املحقِّ ويتوجَّ
إذا أرسل احتمل أن يكون  األصحاب، منعنا ذلك؛ ألّنَ يف رجاله من طعن األصحاب فيه، و
وحدة  من  عرفت  ما  -بعد  عمري  أيب  ابن  ل  مجيل  مرسلة  أهنَّا  عىل  أحدهم"))(،  اوي  الّرَ

املرسلتني-. 

واية بكبى أنَّه ل يرسل إل عن ثقة -كام  ومنه يعرف اجلواب عن حماولة تصحيح الرِّ
يخO يف العّدة)2(-، وأنَّ املرسل ليس ابن أيب عمري. قاله الشَّ

املحاولة الثَّانية: وهي تصحيحها بفكرة اإلمجاع عىل تصحيح ما يصحُّ عن مجاعة- يف 
ت رواية مقامنا  وايتني فقد صحَّ د الرِّ O )3(-، أحدهم مجيل، وعىل تقدير تعدُّ ّ كالم الكشِّ

عن ابن أيب عمري أيضا.

هو  إذ  تصديقهم؛  عىل  اإلمجاع  هو  به  معتدٍّ  بنحٍو  العبارة  هذه  حمتمالت  من  ولكن 
تة األواسط،  O يف حقِّ الستة األواخر كام السِّ ّ املعطوف عىل التَّصحيح يف عبارة الكشِّ
عفاء،  وايات اّلتي ينقلها هؤلء عن املجاهيل والضُّ فال تدلُّ عىل اعتبار مرسالهتم أو الرِّ

طويل. والبحث 

واية، واستنادهم إىل هذه  املحاولة الثَّالثة: أنَّ األصحاب أو املشهور قد عملوا هبذه الرِّ
واية والفتوى عىل طبقها -خصوصًا مع عدم نقل خالٍف ولو كان شاّذًا نادرًا- جيب  الرِّ

ة معتبة)4(. واية حجَّ عف، وتصري الرِّ الضَّ

ًا -حتى لو جتاوزنا صغرى وكبى النجبار- أن يكون وجه  وفيه أنَّه من املحتمل قويَّ

))( املعتب): 65).
)2( عّدة األصول): 54).

)3( انظر: اختيار معرفة الرجال2 :830 )050)(.
)4(  انظر: تفصيل الشيعة )ك. احلّج4(: 5)3.
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ابقة، وقد عرفت ما فيها. ّ من اإلمجاع، وهي املحاولة السَّ العمل هبا ما ذكره الكشِّ

 S وبعد أن مل تفلح أيُّ حماولة يف معاضدة املرسلة ورفع ضعفها -سلك سيِّد األعاظم
إكامل  قبل  باحلدث  الطَّواف  ما هو مشهور ومعروف من بطالن  به  ح  آخر صحَّ طريقًا 
م  النِّصف، وخرج به عن مقتىض القاعدة لديه- وهو عدم البطالن والقاطعّية، كام تقدَّ

عنه- يف هذا الفرض، فقالS مبيِّنًا هذا الطَّريق:

ؤال  الّسُ كثر  ذلك  مع  ولكن   
ً
جّدا  

ً
نادرا كان  إن  و واف  الّطَ أثناء  احليض  حدوث  "إّنَ 

ما   
ً
كثيرا عيف 

َ
والّض يخ 

َ
والّش يض  املر من   

ً
خصوصا احلدث  صدور  ا  وأّمَ وايات،  الّرِ يف  عنه 

]هذا   ،
ً
كثيرا  

ً
زمانا يستوعب  واف  الّطَ أّنَ  ما  سّيَ وال  حام،  الّزُ عند  ما  سّيَ ال  اخلارج  يف  ق 

َ
يتحّق

ة إىل أحد من األصحاب، بل تساملوا  ىل[، ومع ذلك مل ينسب القول بالصّحَ مة أو ه مقّدِ
ُّ
كل

مة ثانية[، وهذا يوجب الوثوق بصدور  عىل البطالن وأرسلوه إرسال املسلمات، ]وهذه مقّدِ
 مهنمi خلالف بعض العلماء 

ً
مئةi، ولو مل يكن احلكم به صادرا احلكم بالبطالن من األ

ا يكثر االبتالء  ، مفن تسامل األصحاب وعدم وقوع اخلالف من أحد -مع أّنَ املسألة مّمَ
ً
ولو شاّذا

حيح"))(. وف هو الّصَ هبـ]ـا[- نستكشف احلكم بالبطالن، مفا هو املعر

.)2( Sوقد صافقه عىل ذلك أحد أعاظم تالمذته

-كام  احليض  عروض  وأنَّ  األوىل،  مة  املقدِّ بمنع  لً:  أوَّ  Sاألعالم أحُد  عليه  وأورد 
احلدث- من املسائل املبتىل هبا. وثانيًا: بأنَّ وصول احلكم من ناحية األئمةi هل يكون 
ؤال واجلواب، أو البيان البتدائّي، أو يكون كسائر األحكام  واية والسُّ من غري طريق الرِّ
ل بوجه، ويف الفرض الثَّاين يسأل عنه، ما الوجه  واية؟ ل جمال لّدعاء األوَّ من طريق الرِّ
ة  وايات الدالَّ ا بدللة الرِّ وايات وعدم وصوهلا إلينا؟ فالالزم أن يقال: إمَّ يف عدم نقل الرِّ

.8 :S29املعتمد يف رشح املناسك4= موسوعة اإلمام اخلوئّي )((
.(( :S3التهذيب يف مناسك العمرة واحلّج للمريزا جواد التبيزّي )2(
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ا بصدور املرسلة  عىل أصل رشطيَّة الطَّهارة يف الطَّواف عىل البطالن يف هذا الفرض، وإمَّ
ة عىل فتاوى األصحاب، وعىل أيِّ تقدير يثبت املطلوب))(. مة عنهم الدالَّ املتقدِّ

يف  النتيجة  إىل  ليستطرق   Sاخلوئّي السيِّد  يكفي  أنَّه  أّولً  أورده  ما  عىل  ويالحظ 
كالمه -بعد الفراغ من كون عروض احليض- هو اآلخر-من املسائل املبتىل هبا- )نعم 
 Sولعلَّه خيفى،  ل  كام  والنِّساء،  جال  للرِّ به  البتالء  وعموم  احلدث،  غلبة   S   يكفيه

نفسه. ندرته يف  إىل احلدث ل  بالقياس  النُّدرة  بندرة عروض احليض  يريد 

ينحرص  ل   iاألئمة ناحية  من  احلكم  وصول  بأنَّ  ثانيًا  أورده  ما  عىل  ويالحظ 
عىل  كدليل  اإلمجاع  وببابك  البتدائّي،  البيان  أو  واجلواب،  ؤال  والسُّ واية  الرِّ طريق  يف 
عن  كشفه  سوى  بأنحائها  واية  الرِّ وراء  حلّجّيته  ر  املبِّ هو  فام   ،gاإلمام رأي  ثبوت 
ةi كانوا يعيشون اجتاه بعض  دليل معتب، كالرتكاز املتّشعّي، وأنَّ أصحاب األئمَّ
 gاملسائل واملوضوعات واقعًا تشيعيًا ل غبش فيه، فاإلمجاع يكشف عن رأي اإلمام
 ،)2( xدر ره بذلك األعالم العراقّي واخلمينّي والصَّ ط دليل معتب، كام برَّ بتوسُّ
للبناء  التَّسامل يف بعض صوره إل نسخة من نسخ اإلمجاع، وبموجب هذا ل ملزم  وما 
 .gعىل متاميَّة دليل الشطّية عىل البطالن والقاطعّية أو عىل صدور املرسلة عن اإلمام

ل أنَّ ما سلكه السيِّد اخلوئّيS إلثبات بطالن الطَّواف باحلدث يف أثنائه قبل     فتحصَّ
إكامل النِّصف- وفاقًا للمشهور واملعروف- متنٌي ووجيه.

ولكن بعد ما خلصنا إىل أنَّ مقتىض القاعدة يف مسألتنا هو البطالن والقاطعّية، فيكون 
النُّصف- مطابقًا  أثنائه قبل إكامل  الطَّواف باحلدث يف  إليه املشهور من بطالن  ما صار 

للقاعدة، هذا.

))( انظر: تفصيل الشيعة يف رشح حترير الوسيلة )ك. احلّج4(: 6)3.
األصول-  علم  يف  دروس   ،258 اخلمينّي+):  لإلمام  اهلداية  أنوار   ،97 )ق)(:  األفكار3  هناية  انظر:   )2(

.(30  :S2الصدر باقر  حمّمد  السّيد  للشهيد  اإلمجاع-  مبحث 
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ة الطَّواف يف فرض ما إذا اتَّفق احلدث يف أثنائه بعد إكامل  واملخالف للقاعدة هو صحَّ
ة يف هذا الفرض؛ فإنَّ للتَّسامل  م- إلثبات الصحَّ ر نفس التَّسامل- اّلذي تقدَّ النِّصف، فنسخِّ
ة يف الفرض الثَّاين يف مقابل البطالن لو كان هو مقتىض القاعدة -كام  دورًا يف إثبات الصحَّ
ل يف مقابل البطالن لو كان  هو املّتجه-، كام كان له دور يف إثبات البطالن يف الفرض األوَّ

.Sهو مقتىض القاعدة- كام عليه سيِّد األعاظم

ثمَّ إنَّ أحد األعالمF وإن اختار عدم البطالن كمقتىض للقاعدة -وفاقًا ألستاذه 
يف  ليس  "إذن  قائاًل:  أستاذه،  كالم  يف  الثَّانية  مة  للمقدِّ ر  تنكَّ أنَّه  إل   -Sاألعاظم سّيد 
ه ال أثر هلا"، ولذا صار إىل مقتىض 

َ
هرة ودعوى عدم اخلالف، ومن الواضح أّن

ُ
املسألة إال الّش

ة- يف الفرضني))(. القاعدة- من الصحِّ

مة األوىل  دها يشء، وهي بضميمة املقدِّ هرة ودعوى عدم اخلالف بمجرَّ وفيه: أنَّ الشُّ
يشٌء آخر، وذات أثر، وهو الكشف- بصورة قطعيَّة- عن احلكم الشعّي.

واملحّصلة األخرية أنَّ ما هو معروف وعليه املشهور يف هذه املسألة هو املنصور.

د النبيِّ األمني وآله الغرِّ امليامني)2(. واحلمد هلل أّولً وآخرا، وصىلَّ اهلل عىل حممَّ

إليه من عدم بطالن  بام صار  اطِّالع  أكن عىل  تعاليق مبسوطة عىل مناسك احلّج: 292. هذا ومل  انظر:   )((
النِّصف، ففتح عيلَّ يف ذلك األستاذ األخ احلاّج عبد  أثنائه حتى يف فرض ما قبل إكامل  الطَّواف باحلدث يف 
هذه  حترير  يف  عزٌم  لديَّ  وتولَّد  التعاليق،  يف  بام  فوافيته  ذلك،  وجه  عن  متسائاًل  موّفقًا(،  )دام  عبَّاس  الرضا 

الرسالة. هذه  فكانت  املسألة، 
م؛  )2( كتبت هذه السطور وأنا معتكف يف جامع بلدتنا صدد من بلدات البحرين، وكان يعرف بمسجد احَلامَّ
ة مديدة من إمامتي اجلامعة فيه عملت  لوجود محَّام سباحة عامٍّ بالقرب من املسجد، مل أَر إل أطالله، وبعد مدَّ
عىل تغيري اسمه إىل مسجد املصطفىe، وكان هذا العتكاف يف أيام البيض من رجب األصّب من سنة 
442)هـ، وكنَّا منذ ما يزيد من سنة ول نزال يف معاناة مع وباء عاّم يعرف بفايروس كورونا )كوفيد 9)(، 
ل اعتكاف يف هذا اجلامع  فكانت املساجد معطَّلة من الصلوات مجاعة وفرادى، فاعتكفت لوحدي، وكان أوَّ

ويف البلدة، هذا والعزم ماٍض عىل إحياء ُسنّة العتكاف مجاعيَّة يف هذا اجلامع بتيسري اهلل وتوفيقه. 
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