
مطابقة لفتاوى املرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

رسالة الغدير
 النبيين خاتم  اأعلن  )عام 10هـ(،  الأول  الغدير  في 
�سواء،  على حد  والمجتمع  الدين  في  مرحلة جديدة  انطالق 
فقد قرر في )غدير خم( اأن ي�سع اأولى لبنات ا�ستمرار نهجه 
من خالل )اختيار الأ�سلح( لقيادة الأمة من بعده. لكن حدث 
انقالب على القرار النبوي مع اأولى �ساعات رحيله، واتخذت 
تح�سب  لم  خاطئة،  مرحلية  ح�سابات  اإلى  ي�ستند  قراراً  الأمة 
لآليات التاريخ ح�ساباً، وبالتالي، لم يجد القرار النبوي طريقه 
اإلى التنفيذ، فقد اختار الإمام علي بن اأبي طالب اأن تخرج 
الخالفة من قب�سته، بل تذهب الدنيا كلها وي�سبح العالم كله 
�سده، ول يتخلى عن مبادئه. حتى جاء عام )35هـ( فاأدركت 
الأمة، ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر، اأن الختيار النبوي هو الحل، 
فم�ست اإلى )الغدير الثاني( باختيار الأقدر على اإدارتها، فانثالوا 
عليه )من كل جانب(، )مجتمعين( حوله )كربي�سة الغنم( التي 
فقدت راعيها بقرار منها، لكن بعد اأن دفعت �سريبة التخّلف 

دماً وماًل ووقتاً. 
بتلك المبادئ التي لم يتخل عنها اأمير الموؤمنين اأبداً، 
الناجعة  الحلول  معالم   قّدم والر�سالي،  الإن�ساني  وبنهجه 
من  وقت  اأي  وفي  الأمة،  ت�سيب  التي  والأزمات  لالأمرا�ض 
المتحدة، في  الأمم  هيئة  اأعلنت عنه  فيما  الأوقات، ولغرابة 
)تقرير برنامج التنمية الإنمائي وحقوق الإن�سان للعام 2002(، اأن 
)الإمام علي بن اأبي طالب رائد العدالة الجتماعية وال�سيا�سية(، 
ونقل التقرير مقتطفات من و�سايا اأميرالموؤمنين. وا�سفاً تلك 
الو�سايا باأنها )تعد مفخرة لن�سر العدالة، وتطوير المعرفة واحترام 

حقوق الإن�سان(.
)التكفير  من  الب�سرية  عموم  تعاني  الحالي،  القرن  في 
الإرهابي(، الذي ت�سبب باإزهاق اأرواح ع�سرات اآلف ال�سحايا، 
ذبحاً وتفجيراً، وخرب مدناً ودمر دوًل، ومن انعكا�سات ذلك، 
تنامي اإدراك عند عموم الم�سلمين بـاأن )لالإرهاب دين(، واأن 
)الحل( عند علي بن اأبي طالب، وكاأن التاريخ يعيد نف�سه، وكاأن 
الأمة تعي�ض اأجواء )الغدير الثاني(، وهو ما يدعو اإلى )ا�ستنفار 
والعقول  منا�سبة  فالأجواء  الغدير(،  )ر�سالة  لإي�سال  ثقافي(، 
)التج�سيد  لذلك:  �سبيل  واأف�سل  متلهفة،  والقلوب  منفتحة 
ومجتمعات  )دول  واقع  على  العلوية(،  لـ)المبادئ  العملي( 

.)وموؤ�س�سات( المحبين لـ)علي بن اأبي طالب
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التاريخ،  يف  املنّقب  اإّن 
حقيقة  لـــه  تنك�سف 
اإخفاوؤها،  ميكن  ل  نا�سعة 
يذكر  التاريخ  اأن  وهــي: 
من  �سفحة  يف  العظماء 
فيها  لهم  وي�سّجل  ــور،  ن
ــالل والإكــبــار، كاًل  الإج
ومهما  عظمته.  قدر  على 
اأن يتالعب  حاول �سخ�ض 
احلقائق  وي�سّوه  بالتاريخ، 

ويحّرفها، فاإّن م�سريه الف�سل عاجاًل اأم اآجاًل، لأن الزيف والتحريف يظهر من ت�سارب اأقوال املزيفني وتناق�سها.
اأمري  يف  ويروونه  يعلمونه  مما  النا�ض،  اأدمغة  ويغ�سل  احلقائق  ي�سوه  اأن  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  حاول  لقد 
ة(، ي�سيب عليها ال�سغري  املوؤمنني من ف�سائل ومناقب، حتى اأنه جعل �سّب علي بن اأبي طالب )�ُسنَّ
ويهرم فيها الكبري، وا�ستمرت حماولته �سنوات طويلة، وجّند لهذه الق�سية الآلف من عبيد الدنيا، و�سرف 
املوؤمنني، رغم  اأمري  بقي  لقد  الآن؟.  تلك وجهده ذاك  )�سنته(  اأين  �سبيل ذلك، ولكن  اأمواًل طائلة يف 
اأنوف اأعدائه، علماً من اأعالم الدين، وركناً من اأركان الهدى والتقى، لي�ض عند �سيعته فقط، بل وحتى عند 

الآخرين، اإنه مفخرة لالإ�سالم والإن�سانية على مّر الع�سور وكّر الدهور.
بينما التاريخ دّون عن معاوية مواقف خمزية من الإ�سالم والإن�سانية، وحتى حمبوه يعلمون بتلك املواقف، 
اأما �سيعة  الطائفية والتع�سب، ورمبا كان ذلك جهاًل منهم،  اإل ب�سبب  له،  اأكرثها! وما يظهرون موالتهم  وما 
اأمري املوؤمنني وموالوه، فاإنهم ل ين�سون اإمامهم يف الليل والنهار، وهم كلما ذكروه افتخروا مبواقفه الإن�سانية 

امل�سرفة، والتي مدحه القراآن الكرمي بها.
اأولياء اهلل ويقدرون مواقفهم، اإل اأن حّبهم لأمري املوؤمنني وولءهم له، ياأتي  اإن ال�سيعة يحبون جميع 
بعد حبهم وولئهم لر�سول اهلل، وذلك لأن حب اأمري املوؤمنني وولءه هو ن�سر لكل الأمم وفخر لهم، 
والأفراد الذين يريدون اأن يح�سلوا على اأعلى درجات الكمال الإن�ساين، عليهم اأن يتبعوه وي�سريوا على 
نهجه، اإذ يف اتباعه اتباع للحق، ويف هذا  روي عن ر�سول اهلل اأنه قال: )علي مع احلق واحلق مع علي، 
ولن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلو�ض يوم القيامة(. وقال: )يا علي، من اأطاعك فقد اأطاعني، ومن اأطاعني 

فقد اأطاع اهلل، ومن ع�ساك فقد ع�ساين ومن ع�ساين فقد ع�سى اهلل(.

علّي .. وحبنا له

�شماحة املرجع الديني ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي)دام ظله(:

الغدير مدر�شة علّي التي ت�شلح لإ�شعاد الب�شرية
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الفقر ظاهرة ل اإن�سانية، اأو هي تتقاطع مع الإن�سانية، 
واحلياة  ين�سجم  الذي  واملق�سد  الغر�ض  وُتناق�ض 
اأخطر  من  يعد  الفقر  فاإن  ولذا  لالإن�سان،  الطبيعية 
التحديات التي تواجه الب�سرية، فهو يتفاعل مع مربع 
باأ�سالعه:  الإن�ساين،  والتخلف  الجتماعية  الآفات 
�سلعه  الفقر  ليغلق  الأمن،  وانعدام  واملر�ض،  اجلهل، 
الرابع، وليكون فيه �سبباً ونتيجة. ومل يعد الفقر حالة 
متفردة يف جمتمعاتنا، بل اأ�سبح ظاهرة وا�سعة النطاق، 
واآفة اجتماعية تنخر يف بنية املجتمع، وقد مّثله الإمام 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب، يف هيئة رجل 
ي�ستحق القتل، وبذلك يعتربه اإجراماً بحق الإن�سانية، 
هذه  جوهر  عن  الرائع  الإن�ساين  التعبري  قمة  وهذا 
الآفة الإجتماعية والإن�سانية، وت�سوير احلاجة ملعاجلتها 

والق�ساء عليها. 
لقد تفرد اأمري املوؤمنني يف حديثه عن الفقر، ومتيز 
باإميان  يفتك  الذي  الوح�ض  هذا  مبكافحة  منهجه  يف 
 :و�سفه كما  فالفقر  وكرامته،  وج�سده  الإن�سان 
)يخر�ض الفطن عن حجته(، ويجعل الإن�سان )غريباً يف 
بلدته(، ويف مو�سع اعتربه اأقرب اىل الكفر، اإل من رحم 
اهلل. ولقد ج�سد اأمري املوؤمنني روؤيته واقعياً عرب اإجناز 
نا�سع باإن�سانيته، وباهر بنجاحه العملي، فقد وفر امل�سكن 
والرزق واملاء، ل�سعب توزع يف م�ساحة جغرافية ت�سمل 
ما يقارب خم�سني دولة، بح�سب جغرافية اليوم، منها 

م�سر واحلجاز واليمن واإيران واخلليج والعراق وغريها.
كتابه  يف  ال�سريازي  مرت�سى  ال�سيد  اهلل  اآية  يقول 
الفقر يف منهج  اإنتاج الرثوة ومكافحة  )ا�سرتاتيجيات 
الإمام علي(: )متيز الإمام اأمري املوؤمنني مبثابرة 
النموذجية  احللول  لتقدمي  جبارة،  واإرادة  ا�ستثنائية 
املقابلة للفقر، وذلك من خالل ا�ست�سالح الأرا�سي 
الإقامة  فرتة  من  م�ستفيداً  املدينة،  خارج  ال�سا�سعة 
اجلربية، التي فر�ست عليه على مدى خم�ض وع�سرين 
منهج  على  ولالنقالب  للدكتاتورية  ملعار�سته  �سنة، 
العمل  على  النا�ض  ثقف  وبذلك   ،اهلل ر�سول 
والإنتاج بدًل من انتظار م�ساعدة الآخرين(. وي�سيف: 
)تاألق الإمام نظرياً وعملياً، عندما اأ�سحى حاكماً 
عنها  تغرب  تكن  مل  التي  الإ�سالمية،  الدولة  على 
ثم  متكاملة،  اقت�سادية  نظرية  فقدم  اآنذاك،  ال�سم�ض 
يرى  اإىل جنة ل  البالد  فتحولت  الواقع،  طبقها على 
اأقل من خم�ض �سنوات،  فيها فقري واحد، وذلك يف 
حتى قال: )ولعل باحلجاز اأو اليمامة من ل طمع 

له بالقر�ض! ول عهد له بال�سبع(.

ً منهج .. ما زال متاألقا
املقلِّد والحتياط الوجوبي

�ض: ما تكليف املقّلد يف امل�سائل التي حتكمون 
يف   _ له  يجوز  وهل  الوجوبّي؟  بالحتياط  فيها 
حال الرغبة _ الرجوع اإىل من له فتوى �سريحة 
لبّد  وهل  املجتهدين؟  من  امل�ساألة  هذه  يف 
املرجع  بعد  الأعلم  يكون  اأن  املذكور  للمجتهد 
فكيف  كذلك،  كان  واإذا  املكّلف؟  يقّلده  الذي 

ميكنه ت�سخي�ض مثل هذا املجتهد؟
الحتياط  مبقت�سى  العمل  للمقلد  يجوز  ج: 
هناك  كان  اإذا  فيما  له  ويجوز  كما  الوجوبي، 
خ�سو�ض  يف  فتوى  له  لل�سرائط  جامع  جمتهد 
امل�ساألة اأن يرجع اإليه فيها، ويختار الأعلم فالأعلم 
على الأحوط وجوباً، وطرق معرفة الأعلم فالأعلم 
هي الطرق نف�سها التي من خاللها يعرف املجتهد 

والأعلم.

تطّهر اإطارات ال�شيارات
�ض: دا�ست اإطارات ال�سيارة على جثث لقطط 
وحيوانات اأخرى ميتة يف ال�سوارع. هل تتنج�ض 
اجلثث،  تلك  على  دو�سها  عند  ال�سيارة  اإطارات 

علماً باأن ال�سوارع غري مبللة؟
العربات  وعجالت  ال�سيارة  اإطارات  ج: 
وغريها تطهر على اأثر ال�سطكاك بالأر�ض وزوال 

النجا�سة عنها.

طريقة تطهري الطاولة املتنج�شة
�ض: اإذا اأردت اأن اأطهر الطاولة املتنج�سة ولي�ض 
فيها عني النجا�سة، فهل يكفي اأن اأبلل يدي ثم 
الطريقة  هذه  كانت  واإذا  الطاولة؟  على  اأمررها 
الطاولة  مالم�سة  مبجرد  يدي  تتنج�ض  األ  جائزة، 
يبقى  هل  يدي  يف  الذي  البلل  اأي  املتنج�سة؟ 

على طهارته؟
اأزيلت  قد  النجا�سة  عني  كانت  اإذا  ج: 
اليد مبللة  بالكامل ومل يبق �سيء منها، وكانت 
بحيث اإذا م�سحها على مكان النجا�سة انتقل املاء 

حتت يده من جزء اإىل جزء اآخر، فقد طهر املكان 
النجا�سة قد  اإذا كان �سيء من  واأما  اأي�ساً،  واليد 
ما  لإزالة  اأوًل  اليد  اإمرار  فيجب  املكان،  بقي يف 
فيجب  اليد  تنج�ض  وهنا  النجا�سة،  من  تبقى 

تطهريها، ثم اإمرار اليد ثانية فتح�سل الطهارة.

غ�شل اجلمعة 
وقته  قبل  اجلمعة  يوم  الغ�سل  ي�سح  هل  �ض: 
ميكنني  وهل  مثاًل،  اخلمي�ض  يوم  يف  اأو  بقليل، 
الق�ساء يف يوم ال�سبت اإذا مل اآِت به لأي �سبب 

كان _ لعذر اأو بدون عذر _؟
ج: يجوز تقدمي غ�سل اجلمعة يوم اخلمي�ض، 
وليلة اجلمعة اإذا خاف اإعواز املاء اأو فقده اأو عدم 
التمكن من ا�ستعماله يف يوم اجلمعة، وي�ستحب 
اإعادته يوم اجلمعة اأو يوم ال�سبت اإذا ح�سل على 
يوم  يغت�سل  مل  لو  ق�ساوؤه  ي�ستحب  كما  املاء، 

اجلمعة يف يوم ال�سبت.

تخليل الأ�شابع يف الو�شوء
�ض: هل يجب تخليل الأ�سابع يف الو�سوء اأم 

يكفي غ�سل ظاهر الكف وباطنه؟
ج: ل يجب التخليل، نعم يجب اأن ي�ستوعب 
واأن  الو�سوء  اأع�ساء  من  ع�سو  كل  الو�سوء  ماء 
املاء  اإن  اأي�ساً، وحيث  الأ�سابع  ما بني  اإىل  ي�سل 
اإ�سباغ الو�سوء ي�سل اإىل  �سهل الو�سول فاإنه مع 

ما بني الأ�سابع.

قاعدة التجاوز والفراغ يف ال�شالة
�ض: هل جتري قاعدة التجاوز اأم قاعدة الفراغ 

اأم اإحداهما يف ال�سالة وكذا يف الو�سوء؟
ج: جتري قاعدة الفراغ يف ال�سالة والو�سوء، 
ال�سالة،  يف  اإل  جتري  فال  التجاوز  قاعدة  واأما 
اأن  فيجب  الو�سوء،  اأثناء  يف  �سك  اإذا  ولذلك 

يرجع وياأتي مبا �سك به، ثم ينتقل اإىل ما بعده.
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الغدير على �ضفاف 
)يف  الني�ضابوري  احلاكم  روى 
عن   :)110 �ص  الثالث  اجلزء 
ابن وائلة، اأنه �ضمع زيد بن اأرقم 
يقول: )نزل ر�ضول اهلل بني 
مكة واملدينة، عند �ضجرات خم�ص 
دوحات عظام، فكن�ص النا�ص ما 
ر�ضول  راح  ثم  ال�ضجرات،  حتت 
قام  ثم  ف�ضلى،  ع�ضية   اهلل
عليه،  واأثنى  اهلل  فحمد  خطيبًا، 
اهلل  �ضاء  ما  فقال  ووعظ،  وذكر 
اأن يقول، ثم قال: )اأيها النا�ص: 
ت�ضلوا  لن  اأمرين  فيكم  تارك  اإين 
اهلل  كتاب  وهما  اتبعتوهما،  اإن 
قال:  ثم  عرتتي(.  بيتي  واأهل 
من  باملوؤمنني  اأوىل  اأين  )اأتعلمون 
فقالوا:  مرات،  ثالث  اأنف�ضهم( 
نعم، فقال ر�ضول اهلل: )من 

كنت مواله فهذا علي مواله(.

تاأخري ال�شجدة الواجبة
عند  الواجبة  ال�سجدة  تاأخري  ميكن  هل  �ض: 

�سماع اآياتها؟ وما هو مقدار هذا التاأخري؟
ج: ل يجوز التاأخري، والفور عريف.

ين اخلم�س والدَّ
لرية،  األف  مائتي  وترك  �سخ�ض  تويف  �ض: 
وخم�سني  مائة  مبقدار  للنا�ض  ديون  عليه  ولكن 
يف  اخلم�ض  تعلق  قد  اأنه  اإىل  اإ�سافة  لرية،  األف 
ين الذي يف  اأيدفع الدَّ ذمته، فاأي احلّقني يقّدم؟ 
ثم  اأوًل  اخلم�ض  يدفع  اأم  اخلم�ض،  ثم  اأوًل  ذمته 
يكفي  ل  رمبا  اخلم�ض  دفع  اإذا  باأنه  علماً  ين؟  الدَّ

املال لدفع الديون وكذا العك�ض؟
دفع  تقدمي  ال�سوؤال  فر�ض  يف  يجب  ج: 

ين. اخلم�ض على الدَّ

تخمي�س البيت وال�شّيارة
�ض،  خممَّ غري  مبال  و�سّيارة  بيتاً  ا�سرتيت  �ض: 
ولكنني بحاجة اإىل البيت لل�سكن فيه وال�سيارة 
اأقودها للعمل، فهل يجب علي اأن اأخم�ض البيت 

وال�سيارة؟
ج: بيت ال�سكن يف مفرو�ض ال�سوؤال ي�سالح 
كانت  فاإن  ال�سيارة  واأما  وكيله،  اأو  املرجع  عليه 
عليها،  ي�سالح  فكالبيت  ال�سخ�سية  لال�ستفادة 
واأما اإذا كانت للعمل والتك�سب، فيجب اإخراج 

خم�سها.

احلج واخلم�س
احلج  اأموال  وابنته  لزوجته  دفع  �سخ�ض  �ض: 
يكن  مل  املال  ولكن  الإ�سالم..  حجة  فحجتا 
خمّم�ساً، وقد قام بتخمي�سه فيما بعد _ اأي بعد 
حجتهما  ُتعترب  فهل   ،_ ب�سنوات  احلج  انق�ساء 

�سحيحة وجمزية عن حجة الإ�سالم؟
اأو  ال�سرعي  احلاكم  باإذن  احلج  كان  اإن  ج: 

وكيله اأو اأذن فيما بعد �سّح عن حجة الإ�سالم.

احلج النيابي
احلج  اإىل  الذهاب  ونويت  متوفى  والدي  �ض: 
لنف�سي،  بعُد  اأحج  مل  باأنني  علماً  عنه،  بالنيابة 

فهل يجوز يل اأن اأحج نيابة عنه؟
ج: ل ت�سح نيابة من وجبت حّجة الإ�سالم 
لك  لو مل حت�سل  نعم  ذمته،  وا�ستقرت يف  عليه 
ذمتك  يف  احلج  ا�ستقر  قد  يكن  ومل  ال�ستطاعة 

ت�سح نيابته عنه.

املطاف اجلديد
�ض: هل يجوز الطواف يف املطاف اجلديد مع 

مالحظة كونه اأعلى من الكعبة؟
ج: يجوز الطواف يف املطاف اجلديد يف اأيام 
احلج مطلقاً، ويف غري اأيام احلج يجوز فيما اإذا كان 
يف الطواف بني الكعبة واملقام ع�سر وحرج، واأما 
كونه اأعلى من �سطح الكعبة وجدارها فال اإ�سكال 
الكعبة  باأن  تقول  امل�ستفي�سة  الروايات  لأن  فيه، 

من تخوم الأر�ض اإىل عنان ال�سماء.

�شلة الرحم
�ض: ما هو املناط يف �سلة الرحم وقطعه، وماذا 
ي�سل  ملن  م�سداقاً  يكون  كي  الإن�سان  يفعل 
اأو  قطع  نثبت  وكيف  الرحم؟  هو  ومن  الرحم، 

�سلة الرحم؟ 
)�سلوا  ال�سريف:  احلديث  يف  جاء  ج: 
م�ساديق  اأقل  وهذا  بال�سالم(،  ولو  اأرحامكم 
ال�سالم  مثل  حتى  الإن�سان  ترك  فاإذا  لة،  ال�سِ
وتفقد اأحوال اأرحامه كان قاطعاً للرحم، علماً باأن 
اأبيه  الإن�سان من طرف  اأقرباء  يطلق على  الرحم 
واأمه مهما �سعدوا كالأجداد واجلدات والأعمام 
والعمات والأخوال واخلالت، ومهما نزلوا كاأبناء 
الأعمام والأخوال والعمات واخلالت واأبنائهم، 
ويثبت القطع وال�سلة بح�سب املتعارف منهما بني 
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الغدير على �ضفاف 
)يف  حنبل  بن  اأحمد  روى 
عن  �ص281(:  ج1  م�ضنده، 
مع  )كنا  قال:  عازب  بن  الرباء 
فنزلنا  �ضفر  يف   اهلل ر�ضول 
ال�ضالة  فينا:  فنودي  خم،  بغدير 
 اهلل لر�ضول  وك�ضح  جامعة. 
ثم  الظهر،  ف�ضلى  �ضجرتني،  حتت 
 ،اأخذ بيد علي بن اأبي طالب
اأوىل  اأين  تعلمون  )األ�ضتم  فقال: 
قالوا:  اأنف�ضهم؟(.  من  باملوؤمنني 
بلى. قال: فاأخذ بيد علي، فقال: 
مواله،  فعلي  مواله  كنت  )من 
من  وعاد  وااله  من  وال  اللهم 
بعد  عمر  فلقيه  قال:  عاداه(. 
اأبي  ابن  يا  هنيئًا  له:  فقال  ذلك، 
موىل  واأم�ضيت  اأ�ضبحت  طالب، 

كل موؤمن وموؤمنة(.

املوؤمنني.

غيبة الظامل
�ض: )الِغيبة جائزة ملن َظلم( هل هذا �سحيح؟ 

واإذا كان كذلك فما هي حدودها؟
ج: جائزة _ يف فر�ض ال�سوؤال _ والأحوط 
الكتفاء باملقدار الذي َظلم فيه كاأن يقول: �سَرق 

مايل، اإذا كان كذلك.

عدم توجيه الذبيحة للقبلة
حال  القبلة  اإىل  الذبيحة  توّجه  مل  اإذا  �ض: 

الذبح عمداً اأو ن�سياناً، فما هو احلكم؟
اإذا  ولاإ�سكال  التعمد،  �سورة  يف  حترم  ج: 

كان ذلك ن�سياناً.

طريقة الذبح
حتت  من  الذبح  يكون  اأن  يجب  هل  �ض: 
اأخطاأت  واأنا  نعم،  الإجابة  كانت  واإن  اجلوزة؟ 
اأن  علي  يجب  فهل  اجلوزة،  فوق  من  فذبحت 
متوت  اأن  قبل  انتباهي  فور  حتتها  من  فاأقطع  اأعود 

الذبيحة؟ 
حتت  من  الذبح  يكون  اأن  يجب  نعم  ج: 
اجلوزة، ومع الن�سيان اأو اخلطاأ يجب تدارك ذلك 
مع بقاء الروح واحلركة، ومع عدم التدارك وموت 

الذبيحة، فاإنها تكون كامليتة ويحرم اأكلها.

ال�شركات
لل�سركات  �سماحته  تعريف  هو  ما  �ض1: 
�سركة  الوجوه،  �سركة  املفاو�سة،  �سركة  التالية: 
الأعمال، �سركة العنان، اأو �سركة الأموال، وما هو 

املوقف ال�سرعي من كل منها؟
يجعل  اأن  هي:  املفاو�سة  �سركة  ج1: 
بينهما،  ميلكانه  �سيء  كل   - – مثاًل  ال�سريكان 
واأما  باطلة،  ظله  دام  املرجع  ال�سيد  عند  وهي 

�سركة الوجوه فهي اأن يكون لل�سريكني – مثاًل 
فيعقدان  مال،  لهما  ولي�ض  ال�سوق  يف  وجاهة   -
يف  بجاهه  منهما  كل  يت�سرف  اأن  على  ال�سركة 
ذمته، ويكون ما يرتفع من ربح بينهما، وهي عند 
�سماحة ال�سيد باطلة اأي�ساً، واأما �سركة الأعمال: 
فهي اأن يتعاقد ال�سريكان - مثاًل - على اأن يعمل 
وهي  احلا�سل،  يف  وي�سرتكان  بنف�سه  منهما  كل 
واأما  كذلك.  باطلة  ظله  دام  املرجع  ال�سيد  لدى 
اأن  وهي:  الأموال،  �سركة  فهي:  العنان  �سركة 
يخرج كل من ال�سريكني – مثاًل - ماًل وميزجاه 
وي�سرتطا العمل فيه باأبدانهما، وال�سم ماأخوذ من 
عنان الدابة ل�ستواء ال�سريكني يف ولية الت�سرف 
العنان، وقيل غري ذلك،  والف�سخ كا�ستواء طريف 
وهي بفتوى ال�سيد املرجع جائزة.. واخلال�سة: اإن 
اجلائز من بني كل الأق�سام املذكورة فقط �سركة 

العنان امل�سماة ب�سركة الأموال اأي�ساً.
يت�سح  مل  املفاو�سة  �سركة  اإىل  بالن�سبة  �ض2: 
اأن  الوجوه  �سركة  من  يق�سد  وهل  يل،  معناها 
منهما  كل  يت�سرف  اأن  على  ال�سراكة  يعقدا 
معنى  يل  يت�سح  ومل  الآخر؟  بجاه  اأم  بجاهه؟ 

القيد: )يف ذمته(؟
ج2: �سركة املفاو�سة هي كما اإذا تعاقد زيد 
بكر،  اأموال  يف  �سريكاً  زيد  يكون  اأن  على  وبكر 
هي  الوجوه  و�سركة  زيد.  اأموال  يف  �سريكاً  وبكر 
زيد  يت�سرف  اأن  على  وبكر  زيد  تعاقد  اإذا  كما 
بوجاهته واعتباره هو يف ال�سوق وبذمته )اأي: ل 
بوجاهته  يت�سرف  بكر  وكذلك  واأمواله(،  بنقوده 
ي�سرتي  )اأي:  وبذمته  ال�سوق  يف  هو  واعتباره 

ن�سيئة ل نقداً(.

الَق�َشم
�سادق  اأنه  ليوؤكد  يحلف  من  حكم  ما  �ض: 
على  حلف  واإذا  �سادق؟  فعاًل  وهو  الكالم  يف 
الكذب لكي يدفع عن نف�سه اأو غريه الظلم، فهل 

هذا الَق�َسم جائز؟
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الغدير على �ضفاف 
الباري  فتح  )يف  حجر  ابن  قال 
حديث  )واأما  �ص61(:  ج7، 
فقد  مواله،  فعلي  مواله  كنت  من 
وهو  والن�ضائي،  الرتمذي  اأخرجه 
ا�ضتوعبها  وقد  جدًا،  الطرق  كثري 
مفرد، وكثري  كتاب  ابن عقدة يف 
من اأ�ضانيدها �ضحاح وح�ضان، وقد 
اأحمد، قال: ما  روينا عن االإمام 
بلغنا عن اأحد من ال�ضحابة ما بلغنا 

عن علي بن اأبي طالب(.

ج: يكره مع ال�سدق، ويحرم مع الكذب اإّل 
مع ال�سطرار فيجوز، وال�سرورات تقّدر بقدرها.

ل يتحدث مع والده
اآذاين  تكلم بكالم  اأبي يف حالة ع�سبية  �ض: 
كثرياً وجرح م�ساعري، واأنا الآن ل اأكلمه وقطعت 

عالقتي به، فماذا ترون، هل هذا جائز؟
ج: مهما كان فهو اأبوك وله حق كبري عليك، 

ہ  زب  )الوالدين(:  برعايتهما  اهلل  اأو�سى  وقد 
للوالدين  والتذلل  والتوا�سع  ھرب،  ہ   ہ 
كان  نحو  باأي  والإيذاء  والقطع  وف�سيلة،  كرامة 
مع�سية، وله اآثار �سلبية يف احلياة منها ق�سر العمر، 

اأعاذنا اهلل من عذابه.

تاأخر الزواج 
�ض: لدي حاجة وطلبت حلها من اهلل تعاىل، 
وتو�سلت بالنبي واأهل بيته )�سلوات اهلل و�سالمه 
يف  ال�سفاعة  منهم  وطلبت  وزرتهم،  عليهم(، 
ق�سائها، وهي مو�سوع تاأخر زواجي وفتح ق�سمتي 
عملي  على  الأمر  هذا  اأّثر  فقد  اأمري،  وتي�سري 
ونف�سيتي وحياتي، واأرى ال�سنوات متر ومل اأتزوج، 
اأرجو اإر�سادي اإىل عمل اأو نذر اأو دعاء حلل هذه 

املع�سلة؟
ربي  اهلل  »اأ�ستغفر  قول  على  املداومة  ج: 
م�ساًء،  مرة  ومائة  �سباحاً،  مرة  مائة  اإليه«  واأتوب 
وم�ساًء،  �سباحاً  الأربع  القالقل  قراءة  وعلى 
واللتزام ب�سالة اأول الوقت، وح�سن الأخالق، 
مفتاح  باإخال�ض  النا�ض  وخدمة  الكالم،  وطيب 

حلل مثل هذه امل�سكالت اإن �ساء اهلل تعاىل.

حتقق اخللوة يف امل�شعد
بحيث  خلوة،  مكان  امل�سعد  يعترب  هل  �ض: 

حترم اخللوة فيه بالأجنبية؟
ج: نعم.

ن�شيان النذر
�ض: ما حكم من ينذر ثم ين�سى ال�سيء الذي 

نذره؟ فهل ي�سقط عنه النذر اأم ماذا؟
يفح�ض  اأن  عليه  يجب  النذر  ن�سي  اإذا  ج: 
عن ذلك، فاإن تذّكرها اأتى بها جميعاً، واإّل اأتى 
ا�ستغفر  اأبداً،  �سيئاً  يتذكر  واإن مل  منها،  تذكر  مبا 
اهلل لذلك ول �سيء عليه، هذا، ويجوز للوالد اأن 
يفك نذر ولده اأو بنته اأو الزوج اإن كان لها زوج، 
اإذا كان النذر من دون اإذن الأب اأو الزوج، فاإذا 
قال: فككت نذرك، انفك و�سقط وجوب الوفاء.

البناء يف التجاوز
اأر�ض  يف  بيتاً  يبني  من  حكم  هو  ما  �ض: 
وعائلته  هو  �سالته  حيث  من  وذلك  التجاوز، 

وكذلك ال�سيوف الذين يدخلون عليه؟
اأر�ض  التجاوز  اأر�ض  من  املراد  كان  اإن  ج: 
ل مالك لها كان اأمرها اإىل احلاكم ال�سرعي، واإن 
فاإن �سالة الغا�سب باطلة  اأر�ض الغري  كان املراد 

فيها، ومن ل يعلم ف�سالته �سحيحة.

احلب
�ض: هل اأكون اآثمة اإذا اأحببت �سخ�ساً ما يف 
ال�سخ�ض  ذاك  ول  عالقة،  دون  ومن  فقط  قلبي 
اأجهد  واأنا  تفكريي،  ي�سغل  ولكنه  بها،  يعلم 
قلبي  عن  حبه  اأبعد  حتى  ذلك  مبحاربة  نف�سي 

فماذا ترون؟
ژ ژ  ڈ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  ج: 
ڑ ڑرب البقرة/165، وهذا يعني اأّن املوؤمن ل 
ي�سمح لنف�سه باأن يت�سرب حب غري اهلل اإىل قلبه 
املذكور يف  مثل  غري جائز،  اإذا كان حباً  وخا�سة 
ال�سوؤال، اإذ يف احلديث ال�سريف ما م�سمونه باأنَّ 
القلب حرم اهلل فال يجوز اإدخال حب غريه فيه، 
القلب  باأّن  اأي�ساً  ال�سريف  احلديث  يف  جاء  كما 
اإذا خال من حب اهلل ـ والعياذ باهلل ـ ابتلى بحب 

غريه.
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املرجع ال�ضريازي:

اإن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب اأّول من �ضمح 

باملظاهرات �ضّده واأعطى مطلب 
املتظاهرين، وكان املطلب 

باطاًل يف نف�ضه، ومل يدع اأيام 
حكومته فقريًا واحدًا من اأهل 

الكتاب اإال و�ضمن معي�ضته! 

الغدير .. حقائق واأبعاد

اإ�ضاءات من حما�ضرة
ل�ضماحة املرجع الديني ال�ضيد �ضادق احل�ضيني ال�ضريازي

هو  الغدير  عيد  اأن  يف  ال�سر  هو  ما    �
على  الإ�سالم  يف  الأعياد  اأعظم 
الإطالق، كما ورد يف الروايات؟! 
اأق�سي  اإذ  خ�سرناه  الذي  وما 
يف  �سفحته  وطويت  الغدير 
التاريخ؟ وماذا ينبغي لنا اأن نعمل 

الآن؟ 
بع�ض  اليوم  ن�سهد  اإذ  اإننا 
احلرية يف العامل، يف اأي بقعة من 
ذلك  يف  الف�سل  فاإن  درجة،  وباأي  الأر�ض 
يعود لأمري املوؤمنني، لأنه هو الذي و�سع 
ر�سول  بعد  )طبعاً  دعائمها  واأر�سى  اأ�سا�سها 
اهلل، فحديثنا عن مرحلة الغدير وما بعد 
اإىل   الإمام جاء  لقد   .اهلل ر�سول 
غياب  من  �سنة   25 مرور  بعد  احلكم  �ُسّدة 
تدوين  فحتى  احلريات،  وكبت  العدالة 
يعاَقب  ممنوعاً  كان  ـ  نقله  بل  ـ  احلديث 
مرتكبه واإْن كان من اأتباع ال�سلطة واأن�سارها. 
بة  ُمغيَّ ـ حيث احلرية  اأو�ساع كهذه  يف ظل 
من  بالأمة  حتيط  وامل�ساكل  احلد  هذا  اإىل 
احلكم،  زمام   الإمام ا�ستلم  ـ  كل جهة 
النا�ض، وما هي  ترى كيف ت�سّرف مع 
حدود احلريات التي �سمح بها لهم، �سواء يف 
املذاهب  اختالف  حيث  الكوفة،  عا�سمته 
وامل�سارب والأعراق والأذواق، اأو يف الب�سرة 
بعدما متّردت بع�ض الطوائف �سّده يف حرب 
اجلمل، اأو مع غريهم من املارقني والقا�سطني 
)اخلوارج، واأتباع معاوية(. عندما حل �سهر 
رم�سان يف ال�سنة الأوىل من حكومة الإمام 
�سهر  ليايل  يف  النافلة  ت�سلى  اأن   نهى
رم�سان جماعًة، واأو�سى باأن ت�سلَّى فرادى، 

  واحتجَّ  ،اهلل ر�سول  �سّنها  كما 
من  هناك  زال  ما  )اإنه  بقوله:  لراأيه 
ي�سهدون  من   اهلل ر�سول  اأ�سحاب 
اأنه جاء اإىل امل�سجد الليلة الأوىل من 
النافلة فا�سطفَّ  اأداء  ال�سهر الكرمي يريد 
وقال:  فنهاهم  خلفه،  لل�سالة  امل�سلمون 
ثم  جماعة،  ى  توؤدَّ ل  ال�سالة  هذه 
اأولئك  اأن  اإل  لل�سالة(.  بيته  اإىل  ذهب 
�سنني  طيلة  اأدائها  على  اعتادوا  الذين 
مظاهرات  فخرجوا يف  منعها،  يطيقوا  مل 
فعل  رد  كان  فماذا  املنع،  باإلغاء  تطالب 
ملطالبهم،  ا�ستجاب  لقد  الإمام؟ 
لهم  و�سمح  اأ�سدره،  الذي  املنع  ورفع 
ة  مبمار�سة �سّنتهم هذه، رغم اأن تلك ال�سنَّ
مل تكن حتى من الباطل املدلَّ�ض باحلق، 
يف  �سك  ل  وا�سحاً  باطاًل  كانت  بل 

بطالنها ول �سبهة.
 طالب اأبي  بن  علي  الإمام    �
باأية حرب ابتداء، فُكل حروبه  مل يبادر 
اجلمل،  حرب  واأولها  عليه،  ُفر�ست 
وُهزم  اأوزارها  و�سعت  اإن  ما  والتي 
اأ�سعلوا فتيلها  جندها حتى هرب الذين 
الدور  اإحدى  حجرات  يف  واختبوؤوا 
اأمري  فتوجه  الب�سرة،  من  مو�سع  يف 
اإىل  جنوده  من  كوكبة  يف   املوؤمنني
ذلك املحل حتى انتهى اإىل احلجرة التي 
كانت فيها َمن األبت الأعداء على الإمام 
فعاتبها اأوًل قائاًل لها: اأبهذا اأمرك اهلل اأو 
اأمرها  اإليك ر�سول اهلل؟ ثم  به  عهد 
املنورة.  املدينة  اإىل  لإرجاعها  بالتهيوؤ 
وبعد اأن ا�سطر الإمام خلو�ض معركة 
الطرفني،  من  القتلى  و�سقط  �سفني، 
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املرجع ال�ضريازي: 

مل ياأذن االإمام اأمري املوؤمنني 
علي اأيام حكومته بقطع 

عطاء حماربيه بعد هزميتهم 
يف �ضاحة القتال، بل نهى اأن 

ي�ضميهم اأحد بـ)املنافقني(، 
مع اأنهم كانوا من اأظهر 

م�ضاديق املنافقني.

اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  الن�سر  وكان 
اجلي�ض  تدارك   ،املوؤمنني اأمري  من 
امل�ساحف،  رفع  بحيلة  الأمر  املعادي 
ممن  كبري  ق�سم  على  حيلتهم  وانطلت 
 ،كان يحارب يف ركاب اأمري املوؤمنني
مل  اإن  دوه  وهدَّ احلرب  بوقف  فطالبوه 
احلرب  لوقف  الإمام  فا�سُطّر  يفعل. 
مالك  من  وطلب  خلو�سها،  ا�سُطر  كما 
اأجربوه  ثم  التقدم،  عن  التوّقف  الأ�سرت 
على  اعرت�سوا  ثم  التحكيم،  قبول  على 
قبوله له بعد ذلك مطلقني �سعاراً ينطوي 
اإل هلل(.  )ل حكم  فقالوا:  مغالطة  على 
بطن  من  اخلوارج  فرقة  ن�ساأت  وهكذا 
هوؤلء  يكتِف  ومل  نف�سه!  الإمام  جي�ض 
مبروقهم حتى تظاهروا �سد الإمام اأي�ساً، 
ورفعوا يف وجهه هذا ال�سعار عندما دخل 
اإمام  وهو  اجلمعة،  يوم  وكان  امل�سجد 
وجه  على  واأقواها  دولة  لأكرب  وحاكم 
الأر�ض يوم ذاك، ومع ذلك مل يعاقبهم 
جي�سه  لقادة  ي�سمح  مل  بل   ،الإمام
اإىل  منهم  اأحداً  اأحال  ول  مينعوهم،  اأن 
الق�ساء اأو ال�سجن، مع اأنهم كانوا يعلمون 
ـ كما كان الإمام نف�سه يعلم ـ باأن ر�سول 
)علي مع احلق واحلق مع  قال:   اهلل
علي(. وهذا معناه اأن الباطل كان يهتف 
مل  ذلك  ومع  احلق،  وجه  يف  ب�سعاراته 
حرية  من  الباطل  اأ�سحاب  احلق  مينع 
فاأين جتدون مثل هذه احلرية؟!  التعبري. 
هل عهدمت حرية كهذه حتى ممن يدعي 
املعروف  الع�سر  هذا  يف  عليها  حر�سه 
اأن  هذا  من  والأعظم  احلريات؟  بع�سر 
الإمام مل ي�سّم هوؤلء الذين خرجوا 
ول  ال�سعار يف وجهه،  بهذا  وهتفوا  عليه 

ر�سي اأن ُي�سّموا باملنافقني، مع اأنهم كانوا 
هناك  لأن  املادة،  لهذه  م�سداق  اأجلى 
رواية متواترة عن النبي اأنه قال لعلي 
بن اأبي طالب: )ل يحبك اإّل موؤمن 

ول يبغ�سك اإل منافق اأو كافر(.

عليها  ينطوي  التي  املفاهيم  اإن   �
الفطر  عيدي  يف  حتى  تتوفر  ل  الغدير 
والأ�سحى وغريهما من اأعياد الإ�سالم. 
فقارنوا بني كل الأعياد الإ�سالمية ومنها 
هل  وانظروا  الغدير،  عيد  وبني  اجلمعة 
اأم  الأعياد  اأعظم  التاريخ يف كونه  يوؤيدنا 
الغدير  يعرف  ل  العامل  كان  واإذا  ل؟ 
النهل  وُحرم  اإق�سائه،  ب�سبب  وحقيقته 
بع�ض  وحتى  وعطاياه،  مبادئه  من 
امل�سلمني مل يتعّلم من علّي وابتعد 
نحن  م�سوؤوليتنا  هي  فما  �سريته،  عن 
الغدير،  عظمة  من  بع�ساً  اأدركنا  الذين 
تغييب  جراء  الب�سرية  خ�سارة  ووعينا 
ُنحيي  كيف  اآخر:  وبتعبري  الغدير؟ 
الغدير؟ اأقول: روي عن عبد ال�سالم بن 
�سالح الهروي، قال: �سمعت اأبا احل�سن 
اأحيا  عبداً  اهلل  )رحم  يقول:   الر�سا
اأمركم؟  يحيي  فكيف  له:  اأمرنا" فقلت 
النا�ض(.  ويعّلمها  علومنا  )يتعّلم  قال: 
ال�سيعة  يف  امل�ساألة  يح�سر  مل  والإمام 
اأي  )النا�ض(  قال  بل  فقط،  امل�سلمني  اأو 
الغدير،  يجهل  اليوم  فعامل  النا�ض.  كل 
وتعاليم اأهل البيت بل يجهلها اأكرث 

امل�سلمني مع الأ�سف!. 
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ة بالغة يف  ة التاريخ اأهمي ض   اإن لدرا�
بيني  ة، وت حتقيق التغيري وبناء النه�ض
باب  ض ارات، واأ� مقومات الدول واحل�ض
ي�ص  جناحاتها واندثارها، فاإن التاريخ ل

عه  وقائ ردًا ل ض ي، و� فقط، جزءًا من املا�ض
ضري رجاالته املا�ضني، بل  وحوادثه، و�

ناعة  للتاريخ دوره يف اإنتاج القيم، و�ض
كيل  املفاهيم، وبلورة القناعات، وت�ض

تقبل. ض م امل� ض احلا�ضر، ور�

ۈ صحابة وصحابة ۆ  ۆ  زب   :Qاهلل يقول 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ 
ى  ې   ې  ېې  ۉ 
وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ 

ېئېئ ېئ ىئرب. الأنفال/16
الآية الكرمية حتذر – بو�سوح – املوؤمنني من 

الفرار من الزحف.  
اهلل  ال�سحابة  كبار  بع�ض  اأطاع  هل  وال�سوؤال: 

ور�سوله يف هذه الآية الكرمية؟
بع�ض  اإميان  اأن  من  تاأتي  ال�سوؤال  واأهمية 
امل�سلمني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع ال�سحابة، رغم 
يرد  مل  النا�ض،  كباقي   اهلل ر�سول  �سحابة  اأن 
بذلك  تاريخهم  ي�سهد  ومل  ع�سمتهم،  على  دليل 
اأبداً، بل مل يّدع اأحد ع�سمتهم، وبالتايل، فاإن اخلطاأ 
متوقع اأن ي�سدر منهم. كما اأن )�سحيح البخاري(، 
عن  اأحاديث  عدة  ت�سمنا  م�سلم(  )�سحيح  ومعه 
ر�سول اهلل تتحدث عن انحراف اأو انقالب اأو 
 :ارتداد بع�ض اأو كثري من ال�سحابة، منها قوله
ْو�ِض َمْن َمرَّ َعَليَّ �َسِرَب، َوَمْن  )اإِينيِّ َفَرُطُكْم َعَلى احْلَ
اأَْعِرُفُهْم  اأَْقَواٌم  َعَليَّ  َدنَّ  َلرَيِ اأََبداً،  َيْظَماأْ  مَلْ  �َسِرَب 
اإِنَُّهْم  َفاأَُقوُل:  َوَبْيَنُهْم،  َبْيِني  ُيَحاُل  ُثمَّ  َوَيْعِرُفويِن، 
َبْعَدَك،  اأَْحَدُثوا  َما  َتْدِري  َل  اإِنََّك  َفُيَقاُل:  ِمنيِّي، 
َ َبْعِدي(، ويف حديُث  َفاأَُقوُل: �ُسْحقاً، �ُسْحقاً، مِلَْن َغريَّ
ل  َوْيَحُكْم،  اأَْو  )َوْيَلُكْم   : ِبييِّ النَّ َعِن  ُعَمَر  اْبِن 
ُكْم ِرقاَب َبْع�ٍض(.  ِرُب َبْع�سُ اراً َي�سْ َتْرِجُعوا َبْعدي ُكفَّ
وجاء يف )�سحيح البخاري( حديث  عن  اأبي هريرة، 
اإذا  حتى  زمرة  اإذا  قائم،  اأنا  ) بينا   :النبي عن 
عرفتهم، خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، 
فقلت: اأين، قال: اإىل النار واهلل، قلت: وما �ساأنهم؟ 
قال: اإنهم ارتدوا بعدك على اأدبارهم القهقرى، ثم 
بيني  من  رجل  خرج  عرفتهم،  اإذا  حتى  زمرة  اإذا 
النار  اإىل  قال:  اأين،  قلت:  هلم،  فقال:  وبينهم، 
بعدك  ارتدوا  اإنهم  قال:  �ساأنهم؟  ما  قلت:  واهلل، 
اإل  منهم  يخل�ض  اأراه  فال  القهقرى،  اأدبارهم  على 
"اللتبا�ض"  هذا  فاإن  لذلك،  النعم(.  همل  مثل 

درا�سة  يتطلب  لل�سحابة،  امل�سلمني  بع�ض  نظرة  يف 
تقييمهم  ل�سرورة  ال�سحابة،  اأولئك  لتاريخ  دقيقة 

.على اأ�سا�ض التزامهم بنهج ر�سول اهلل

�  معركة اأحد 
اأخذ بع�ض  املعركة،  الثانية من هذه  يف اجلولة 
ال�سحابة )الرماة( الطمع بالغنائم، وتركوا مواقعهم، 
ل  باأن  اأمرهم  قد   الأكرم الر�سول  اأن  رغم 
فقال  يقتلون،  واأ�سحابه  راأوه  ولو  اجلبل،  يربحوا 
�سيء  هنا يف غري  ها  تقيمون  لبع�ض: )مل  بع�سهم 
ينتهبون  اإخوانكم  وهوؤلء  عدوكم  اهلل  هزم  وقد 
ع�سكرهم(. فاأ�سر قائدهم )عبداهلل بن جبري( على 
اأكرثهم وانطلقوا، ومل يبق معه غري  البقاء، وع�ساه 
تغريت  املخالفة  هذه  وب�سبب  الع�سرة!  دون  نفر 
جمريات القتال، ودارت الدائرة على امل�سلمني، من 
اإىل ح�سم املعركة ل�ساحلهم،  اأن كانوا الأقرب  بعد 
فقد اأحاط بهم امل�سركون، وفّر ال�سحابة جميعاً عن 
قليل  نفر  ومعه  له،  تاركني   ،الأعظم الر�سول 
جداً، على راأ�سهم الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي 
امل�سركني  كتائب  هجمات  عنه  يدفع   ،طالب
 حوله  ويدور الوليد،  بن  خالد  بقيادة 
الأعداء  يطحن  قطبها،  حول  تدور  التي  كالرحى 
على  ي�ساعده  طحناً،   اهلل ر�سول  من  املقرتبني 
دجانة،  اأبو  ال�سجاع  الأن�ساري  ال�سحابي  ذلك 
و�سهل بن حنيف، واأم عمـارة الأن�ساري، وذلـك 
وم�سعـب   ،النبي عم  احلمـزة  ا�ست�سهاد  بعد 
املوؤمنون  هوؤلء  قاتل  وقد  اللواء.  حامل  عمري  بن 
كفاحاً   اهلل ر�سول  عن  وكافحوا  القالئل، 
يف  ثابتاً   ر�سول اهلل معهم  وكان  عظيماً،  بطولياً 
مكانه يرمي الكفار بقو�سه، حتى انقطع قو�سه، وقد 
وجهه،  على  دمه  و�سال  بجراحات،   اأ�سيب
خ�سبوا  قوم  يفلح  )كيف  ويقول:  مي�سحه  فاأخذ 
اإىل  يدعوهم  ذلك  مع  وهو  بالدم،  نبيهم  وجه 
اهلل(. وقد �ُسمع يف ذلك اليوم �سوت من ال�سماء 
يقول: )ل �سيف اإل ذو الفقار، ول فتى اإل علّي(، 
فقال: )هذا  ر�سول اهلل عن ذلك،  ف�ُسئل 

)1(
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بحث يف  م التاريخ، وال ة عل ض اإن درا�
ية مطلب رباين، ومطلب  �ضنن الكون ال

عقلي، فاإن التاريخ بيت اخلربة 
ية، ومن ال يعرف التاريخ يتعرث  ان ض � االإن
تفيد من  ض � ات كبرية، اأما من ي يف مطّب

قوه، ونتائج اأعمالهم،  ب ض جتارب الذين �
لة  ض فحّري به اأن ال يكرر التجارب الفا�

نة، واأن  ب ناء ل ب لالآخرين، واأن يزيد ال
يملك  ض داأ من حيث انتهوا، وبذا � ب ي

يه  انحة للنجاح، وعل ض ة � حتمًا فر�ض
فية  فاإن املهمة االأكرث اإحلاحاً، هي يف كي

ي اإىل فهم  قراءة التاريخ، مبا يف�ض
يه. ان نه ومب ي قوان

جربائيل(.

� �شحابة وخمالفة 
اأجمعت امل�سادر على اأنه يف يوم اأحد، وبعد اأن 
اإل قتله،  اأحاط الكفار بر�سول اهلل، ل يريدون 
كان من الفارين )عثمان بن عفان(، الذي اأبعد يف 
الهزمية، ومل يعد اإىل املدينة، اإل بعد ثالثة اأيام من 
املعركة. واأي�ساً كان من الفارين )عمر بن اخلطاب(، 
هذه  يف  اإيجابي  فعلي  اأثر  اأي  له  يظهر  مل  الذي 
املعركة ول يف غريها، فلقد �سعد اإىل اجلبل، ومعه 
ما  بح�سب  بكر(،  )اأبو  وفيهم  ال�سحابة،  من  جمع 
جاء يف العديد من امل�سادر، وقد اأكد ذلك الكاتب 
)حياة  كتابه  يف  هيكل،  ح�سنني  حممد  امل�سري 
حممد(، حيث قال يف حديثه عن الفارين يف اأحد: 
واألقوا  اجلبل،  فانتحوا  وعمر،  بكر  اأبو  بينهم  )ومن 
و�سل  قد  وكان  الن�سري،  بن  اأن�ض  فراآهم  باأيديهم، 
يجل�سكم؟(،  )ما  لهم:  وقال  متاأخراً،  املدينة  من 
فقالوا: )لقد قتل حممد ر�سول اهلل(. فقال: )يا قوم 
فاإن رب حممد مل يقتل،  اإن كان حممد قد قتل، 
قاتل عليه حممد. وهجم على  ما  فقاتلوا على 
م�سرجاً  �سقط  حتى  �سديداً  قتاًل  وقاتل  الأعداء، 
اإل  ُيقتل  )مل  اأنه  الطربي،  ويذكر  ال�سهادة.  بدماء 
يعرفه  اإنه مل  وحتى  �سربة،  �سبعني  �سرب  اأن  بعد 

اأحد اإل اأخته، عرفته من بنانه(.
ج2/  املنثور/  )الدر  يف  ال�سيــوطي  ويذكـر 
قال:  كليب  عن  جريــر،  ابن  اأخرج  �ض88(: 
اآل  فقراأ  اجلمعة،  يوم  اخلطاب  بن  عمر  خطـب 
فلما  يقراأها،  اأن  خطب  اإذا  يعجبه  وكان  عمران، 

ہ  ہ    ہ  ہ  زبۀ  قوله:  اإىل  انتهى 
اأحد  يوم  كان  )ملا  قال:  ھرب.  ھ 
هزمناهم، ففررت حتى �سعدت اجلبل، فلقد راأيتني 
اأنزو كاأنني اأنثى الأروى - اأنثى التي�ض -، والنا�ض 
يقول:  اأحداً  اأجد  يقولون: قتل حممد، فقلت: ل 
اجلبل،  على  اجتمعنا  حتى  قتلته،  اإّل  حممد  قتل 

ہ  ہ    ہ  ہ  زبۀ  الآية:  فنزلت 
ھ ھرب.

ج4/  البيان/  )جامع  يف  الطربي  ويذكر 
قال:  الرفاعي،  ه�سام  اأبو  حدثنا:  �ض193(: 
عا�سم  حدثنا:  قال:  عيا�ض،  بن  اأبـوبكر  حدثنا: 
بن كليب، عن اأبيه، قال: خطب عمر يوم اجلمعة، 
فقراأ: اآل عمران، وكان يعجبه اإذا خطب اأن يقراأها، 

ہ    ہ  ہ  زبۀ  قوله:  اإىل  انتهى  فلما 
اأحد  يوم  كان  )ملا  قال:  ہ ھ ھرب، 
هزمناهم، ففررت حتى �سعدت اجلبل، فلقد راأيتني 
حممد!  قتل  يقولون:  والنا�ض  اأروى،  كاأنني  اأنزو 
قتلته،  اإّل  قتل حممد  يقول  اأحداً  اأجد  ل  فقلت: 

حتى اجتمعنا على اجلبل، فنزلت: زبۀ ہ 
ہ ہ   ہ ھ ھرب.

مواقف  �سجل  التاريخ  فاإن  ذلك،  مبوازاة 
وغريه  الواقدي  ذكر  فقد  اآخرين،  ل�سحابة  بطولية 
بن  عمرو  ال�سحابي  اأن  التواريخ،  اأ�سحاب  من 
اجلموح كان رجال اأعرج، فلما كان يوم اأحد اأخرج 
اأبناءه مع ر�سول اهلل، فاأراد اأن يخرج معهم اإىل 
اجلهاد فحب�سه اأهله، وقالوا له: )لقد ذهب بنوك مع 
فقال:  عليك،  لحرج  اأعرج  رجل  واأنت  النبي، 
اجلنة،  اإىل  يذهبون  اأولدي  اأّن  اأبداً،  يكون  )ل 
واأجل�ض اأنا عندكم(. قالت زوجته هند بنت عمرو 
اإليه مولياً، وقد اأخذ عدته،  اأنظر  بن حزام: )كاأين 
فخرج  اأهلي(،  اإىل  تردين  ل  )اللهم  يقول:  وهو 
اإىل  وجاء  فاأبى  الرجوع،  يف  يكلمونه  اأهله  وحلقه 
يريدون  اإن قومي  النبي فقال: )يا ر�سول اهلل، 
اهلل  لأرجو  واإين  معك،  اخلروج  يحب�سوين عن  اأن 
اأن يطاأ بعرجتي هذه اجلنة(، فقال النبي: )اأما 
اأنت فقد عذرك اهلل، ول جهاد عليك( فاأبى، فقال 
النبي لقومه وبنيه: )ل عليكم اأن متنعوه، لعل 
بع�ض  وحدث  عنه(.  فخلوا  ال�سهادة،  يرزقه  اهلل 
امل�سلمني، عما �ساهده يوم اأحد فقال: )لقد نظرت 
اإىل عمرو بن اجلموح حني انك�سف امل�سلمون عن 
النبي، ثم ثاب البع�ض اإليه، وهو )اأي عمرو( يف 
الرعيل الأول، لكاأين اأنظر اإىل خلفه، وهو يعرج يف 
م�سيته ويقول: اأنا م�ستاق اإىل اجلنة، وابنه يعدو يف 

اأثره، فقاتال قتال �سديداً، حتى قتال جميعاً(. 
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يتوا�سل الأذان  )اأ�سهر معلومات(،     يف 
عميق،  فج  كل  من  ياأتون  باحلج،  النا�ض  يف 
جنب،  اإىل  جنباً  يقفون  احلــرام،  البيت  اإىل 
الغني  العربي والأعجمي،  الأبي�ض والأ�سود، 
واملــراأة،  الرجل  واملحكوم،  احلاكم  والفقري، 
واأداء  التوحيد،  لنداء  تلبية  وال�سغري،  الكبري 
اهلل  نبي  رحلة  مع  تتماهى  تعبدية،  ملنا�سك 
اأر�ض  عرب  قطعها  التي   ،اخلليل اإبراهيم 
ال�سهول  متخطياً  واجلزيرة،  وال�سام  وبابل  اأور 
املطاف  نهاية  يف  ليحل  والوديان،  واله�ساب 
باأن   Qاهلل خ�سها  التي  املكرمة،  مكة  يف 
زال  وما  كان  الذي  احلرام،  لبيته  مقراً  كانت 
الذين  امل�سلمني، من  و�سيبقى، حماًل للتقاء 
�سبياًل،  احلج  اإىل  با�ستطاعة  عليهم  اهلل  مّن 

زبڳ ڳ   :Qقال العتيق،  البيت  قا�سدين 
ں  ڱ  ڱ    ڱ       ڱ  ڳ  ڳ 
ۀہ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے  ے   ھ  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ 
ۆ  ۇ         ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   

ۆ ۈ ۈ ٴۇ     رب.
اأهمية  ُيبنييِّ  وهو  به،  اأو�سى  ما  ويف جملة 
احلج، واأنه رمز بقاء الإ�سالم، قال اأمري املوؤمنني 
 َ اهللَّ  َ اهللَّ  ..(  :طالب اأبي  بن  علي  الإمام 
َفاإِنَُّه  َبِقيُتْم،  َما  ِمْنُكْم  َيْخُلو  َفاَل  َربيُِّكْم  َبْيِت  يِف 
الإلهي  البالء  اأّن  اأي   - ُتَناَظُروا  مَلْ  ُتِرَك  اإِْن 
اأَْن  ُه  اأَمَّ َمْن  ِبِه  َيْرِجُع  َما  واأَْدنَى   ،- �سي�سملكم 
اأهمية  ُمذكراً   وقال �َسَلَف..(.  َما  َلُه  ُيْغَفَر 
َجَعَلُه   ..( املقد�سة:  الإلهية  ال�سعرية  هذه 
�ُسْبَحانَُه وَتَعاىَل ِلاْلإِ�ْساَلِم َعَلماً..(. ومما جاء يف 
فجعل   ..(  :الزهراء فاطمة  ال�سيدة  خطبة 
وال�سالة  ال�سرك،  لكم من  الإميان تطهرياً  اهلّل 
تنزيهاً لكم عن الكرب، والزكاة تزكية للنف�ض، 
لالإخال�ض،  تثبيتاً  وال�سيام  الرزق،  يف  ومناء 

واحلج ت�سييداً للدين(.

� اأرقى جتمع اإن�شاين
    اإن الإن�سان بفطرته مديّن الطبع، متيل 

نف�سه اإىل الجتماعات والتاآلف مع الآخرين، 
والركون اإىل اجلماعة والختالط بها، وهذا هو 
�سبب تكون املدنية واإن�ساء املدن واملجتمعات 
فطرية  غريزة  عن  يعرب  امليل  وهذا  الكبرية. 
دائباً  �سعياً  ال�ساعي  الإن�سان  يف  موجودة 
�سمن  التوّطن  نحو  ميله  فاإن  غرائزه،  لإ�سباع 
عبارة  معهم  والعي�ض  النا�ض،  من  جمموعة 
الأ�سرة  وتكوين  هذه،  لغريزته  اإ�سباع  عن 
الغريزة  اإ�سباع  �سور  من  اأخرى  �سورة  اأي�ساً 
الجتماعية، وغريزة الجتماع توؤمن لالإن�سان 
ومنافع  الب�سري  والختالط  الألفة  ح�سن 

اأخرى �سوف نتعر�ض لها. 
)اأكدت   :ال�سريازي الإمــام  يقول 
لذلك  منوذج  وخري  الجتماع،  على  ال�سريعة 
والروايات  اجلماعة،  و�سالة  احلج،  �سعائر  هو 
الآخرين،  مع  ال�سفر  ا�ستحباب  تبني  التي 
الجتماع  على  التي حتث  املوارد  من  وغريها 
هذا  ولي�ض  املوؤمنة.  اجلماعة  مع  ال�سرتاك  اأو 
يبدو  بل  فح�سب،  الإن�سان  على  مقت�سراً 
احليوانات  لدى  اجلمعي  ال�سلوك  يف  وا�سحاً 
مثاًل،  للطيور  اجلماعّية  الهجرة  اإن  اإذ  اأي�ساً، 
مناذج  من  الن�سجام  عايل  منوذجاً  متثل  م�ساألة 
الفعالية اجلمعية، وجند الأمر نف�سه يف جتمعات 
النمل والنحل وغريها، وكل ذلك برهان عقلي 
على اأهمية احلياة الجتماعية و�سرورتها. اإذن، 
ودوام  بقاء  اأ�سا�سيات  من  الجتماع  م�ساألة 
ميثل  واحلج  الإن�سان.  راأ�سها  وعلى  املخلوقات 
يت�سمنه من  ملا  لالإن�سانية  واأ�سرف جتمع  اأرقى 
فوائد ومنافع روحية، وهذا ما �سرحت به الآية 
وهذا  ڱرب،  ڱ  زبڳ  الكرمية 
الذكر ينّمي يف الإن�سان روح التعاون واملحبة(.

� وقفة مع الذات
ال�سريازي: )للحج  الإمام  يقول       
اهلل  اإىل  التقرب  وجوه  وهي  اأخروية،  منافع 
تعاىل، مبا ميثل عبودية الإن�سان من قول وفعل، 
اأنواع  تت�سمن  منا�سك  له من  مبا  وعمل احلج 

منافع احلج الدنيوية، وهي التي 
تتقدم بها حياة االإن�ضان االجتماعية، 

وي�ضفو بها العي�ص، وترفع بها احلوائج 
املتنوعة، وتكمل بها النواق�ص 

املختلفة، ومن تلك املنافع مايتعلق 
بالتجارة وال�ضيا�ضة والوالية والتدبري 

والتعا�ضدات االجتماعية. فاإذا 
اجتمعت اأقوام و�ضعوب امل�ضلمني من 
خمتلف بقاع االأر�ص واأ�ضقاعها، على 

ما بينهم من اختالف يف االأن�ضاب 
واالألوان وال�ضنن واالآداب، ثم تعارفوا 

بينهم على كلمة واحدة هي كلمة 
احلق، واإله واحد هو اهلل �ضبحانه، 

ووجهة واحدة، وهي الكعبة امل�ضرفة. 
حينئذ يكون اأداء �ضعائر احلج مو�ضاًل 
اإىل حالة احتاد امل�ضاعر واالأحا�ضي�ص 

الدينية، وبذلك تتحد القلوب، وتتوافق 
االأقوال واالأفعال، ويعي�ص الكل حالة 
االأمة الواحدة، ويحملون هّمًا واحدًا، 

بعد اأن تخمد النعرات، وتذوب 
االختالفات يف بحر من االن�ضجام 

واالجتماع. 

االإمام ال�ضريازي

احلج .. للذات واجملتمع
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العبادات، من التوجه اإىل اهللQ، وترك لذائذ 
 ،Qاإليه وال�سعي  العي�ض،  و�سواغل  احلياة، 
بتحمل امل�ساق والطواف حول بيته، وال�سالة، 
ذلك،  وغري  وال�سيام،  والإنفاق،  والت�سحية، 
كاملة  دورة  ميثل  منا�سك  من  فيه  مبا  واحلج 
يف م�سرية التوحيد ونفي ال�سريك(. من هنا، 
نف�سه  مع  الإن�سان  بها  يختلي  وقفة  احلج  فاإن 
مواجهة  واحلج  ويعاتبها،  ويكا�سفها  ليحاورها 
يف  زال  ما  هل  موقعه،  احلاج  بها  ي�ستك�سف 
حيث  من  ا�ستدرج  قد  اإنه  اأم  الإميان  �ساحة 
زال  ما  وهل  خارجها؟!  اإىل  يعلم  ل  اأو  يعلم 
ا�ستوقفت  حيث  الدنيـا،  الإميان  مراتب  يف 
واحلج  اأفعاله؟!  وفلتات  ذنوبه  �سغائر  �سعوده 
 - وتوبة  ندم  بعد   - فيها  احلاج  ينطلق  رحلة 
عليها  فيما  م�سوؤوليتها،  اإزاء  الذات  ملحا�سبة 
ــة،  والأم والأ�ــســدقــاء،  واجلـــريان،  لالأهل، 
النا�ض  هل  ليت�ساءل:  جمعاء،  والإن�سانية 
منه يف راحة؟! وهل هو من خري النا�ض، من 
حيث اإنه ِمْن اأنفعهم لهم؟! وهل يتقرب من 
اأخاً يف  اإما  اإىل رب اخلالئق، فرياهم  خاللهم 
قبل  ما  هو  وهل  اخللق؟!  يف  نظرياً  اأو  الدين 
 :احلج وبعده �سيان؟! يقول الإمام الر�سا
)اإمنا اأمروا باحلج لعلة الوفادة اإىل اهللQ وطلب 
الزيادة، واخلروج من كل ما اقرتف العبد، تائباً 
فيه من  ما  ي�ستقبل، مع  ملا  م�ستاأنفاً  مما م�سى، 
وال�ستغال  الأبدان،  وتعب  الأموال،  اإخراج 
عن الأهل والولد، وحظر النف�ض عن اللذات، 
�ساخ�ساً يف احلر والربد، ثابتاً على ذلك، دائماً 
يف  ما  مع  والتذلل،  وال�ستكانة  اخل�سوع  مع 
من يف  املنافع، جلميع  من  اخللق  ذلك جلميع 
�سرق الأر�ض وغربها ومن يف الرب والبحر، ممن 
يحج وممن مل يحج، من بني تاجر وجالب وبائع 
وم�سرت وكا�سب وم�سكني ومكار وفقري، وق�ساء 
حوائج اأهل الأطراف يف املوا�سع املمكن لهم 
ونقل  التفقه،  من  فيه  ما  مع  فيه،  الجتماع 

اأخبار الأئمة اإىل كل �سقع وناحية(.

� موؤمتر عاملي
    اإن احلج لي�ض عماًل عبادياً فح�سب، بل 
اأنعم اهلل  اأهم ال�سعائر الإلهية، التي  اأحد  يعد 
الإ�سالمية خا�سة، دون غريها  الأمة  بها على 
من الأمم. واحلج موؤمتر عاملي للم�سلمني، يبعث 
والتقوى،  الإميــان  روح  امل�سلمني  نفو�ض  يف 
وتوطيد  الوحدة،  وتر�سيخ  التفرقة،  ونبذ 
ف�سيلة التعاون على الرب والتقوى، وهو ملتقى 
بقوتهم  امل�سلمون  خالله  من  ي�سعر  اإميــاين 
يجتمع  مكاناً  يكون  اأن  قبل  واحلج  وعزتهم. 
الأر�ض  القادمون من �ستى بالد  املوؤمنون  فيه 
ليتعارفوا فيما بينهم، وليتقاربوا مبحبة بع�سهم 
الأعمال،  و�سالح  الإ�سالم  اأخوة  على  بع�ساً، 
املوؤمنون  يتعاهد من خاللها  فري�سة  احلج  فاإن 
على اجتناب الإثم والبغي والعدوان، واأن دم 
امل�سلم على امل�سلم حرام، وعر�سه حرام، وماله 
حرام، وليبحثوا عن �سبل الرتقاء بواقع الأمة 
والرفاه  والف�سيلة  والعلم  الإميان  جمالت  يف 
اجلور  من  ل�ستنقاذها  العون  يد  ومد  واحلياة، 
�سبابها  لنت�سال  الإمكانيات  وحت�سيد  والقهر، 
والكراهية.  والتكفري  التع�سب  وحل  من 
اأقوى  )احلج   :ال�سريازي الإمــام  يقول 
اإ�سالمي، ومن خالله يو�سل امل�سلمون  مظهر 
اأفكارهم واآراءهم حول الكون واحلياة، وكل ما 
واحلج  العامل.  بقاع  كل  اإىل  بعقيدتهم  يتعلق 
ي�ستطيع من خاللها  التي  الو�سائل  اأعظم  من 
والعودة  واملنعة،  والعزة  القوة  اإظهار  امل�سلمون 
هو  الــذي  احلقيقي،  ــان  والإمي الإ�سالم  اإىل 
اإىل  امل�سلمني  يو�سل  الذي  الوحيد  الطريق 
منابع القوة والهيبة، ويجعلهم اأمة عزيزة كرمية، 
موؤامراتهم  واإف�سال  الأعداء،  مواجهة  ت�ستطيع 
وترفده  امل�سلم،  تعّبئ  عبادة  فاحلج  وكيدهم، 
جتربت  مهما  قوة  اأية  يخ�سى  فال  قوة،  وتزيده 
القوى  تلك  امل�سلم  يخ�سى  وكيف  وطغت، 
وهو موؤمن باأنها اأمام قوة اهلل تعاىل لي�ست �سيئاً 

مذكوراً(.

هناك روايات توؤكد، اأن الهدف من 
احلج هو ذكر اهلل اأواًل، ثم التاأ�ضي 

بر�ضول اهلل، فحينما ي�ضاهد 
النا�ص اآثاره وم�ضاهده الكرمية، 

فاإنهم ي�ضتذكرون ويعي�ضون اأيام 
اهلل، وبزوغ اأنوار الر�ضالة اخلامتة، 

 ويتذكرون اأتعاب الر�ضول العظيم
وت�ضحياته وجهوده من اأجل تثبيت 

اأ�ض�ضها واأركانها، اأما التبادل الثقايف، 
والتعرف على م�ضاكل امل�ضلمني، 

واإيجاد احللول املنا�ضبة لها، فهي من 
�ضروريات االهتمام باأمور امل�ضلمني، 

وهي من اأهم مايحققه احلج.

االإمام ال�ضريازي



اأبي  بن  علي  املوؤمنني،  اأمري  الإمام  ولد      
الر�سول  ولدة  بعد  املكرمة،  مكة  يف   ،طالب
ها�سمي  مولود  اأول  وهو  �سنة،  بثالثني   الأكرم
حم�ض، كونه قد ولد لأب واأم ها�سميني، فاأبوه اأبو 
طالب بن عبد املطلب بن ها�سم، واأمه فاطمة بنت 
اأ�سد بن ها�سم. وكانت ولدته يف الكعبة امل�سرفة، 
العرب  و�سائر  وقري�ض  املكرمة  مكة  يف  �سابقة 
ولدته  منذ  مييزه  اأن   Qاهلل اأراد  وبذا  والب�سرية، 

الأوىل، تنويهاً به، واإعالناً عنه.
والده  �سقيق   ،الأكرم الر�سول  عم  ابن  هو 
الوحيد لأبيه واأمه، ن�ساأ يف حجر الر�سول الأعظم، 
اإخوته  فتقا�سم  اأملق،  قد  طالب  اأبو  والده  وكان 
العرب  تقاليد  عليه  جرت  ما  وفق  اأبنائه،  كفالة 
وقري�ض، و�ساركهم الر�سول يف ذلك.... فكان 
الإمام وهو الأ�سغر بني اإخوته، من ن�سيب الر�سول 
وتربيته  برعايته  وتوله  كنفه،  يف  فن�ساأ  الأعظم، 

وتاأديبه، ف�سرب �سفاته وخلقه.
وكان الر�سول الأعظم قد ن�ساأ يف كنف عّمه 
اأبي طالب، بعد وفاة جده عبد املطلب، وبعد وفاة 
والدة  ورعايته،  ح�سانته  تولت  طفل،  وهو  والدته 
عمه،  وزوجة  عمته  اأ�سد،  بنت  فاطمة  اأمرياملوؤمنني 
الر�سول الأعظم لها هذه الأمومة حتى  وقد حفظ 
وفاتها، حيث اأدخلها القرب بنف�سه، وتو�سد بجانبها.

والن�ساأة  بالولدة  املتعلقة  املقدمات  ولهذه 
الر�سول  بني  ال�سلة،  هذه  متيزت  فقد  والرحم، 
باتت ت�سكل احتاداً ووحدة،  الأكرم وو�سيه، حتى 
ال�سلوكية، يف  جتّلت يف جميع املدركات واجلوانب 

القول والعمل. 
ي�ساف اإىل ذلك التقدي�ض الإلهي لهذه ال�سلة، 
القراآن  به  و�سدح  احلكيم،  الذكر  يف  حفظ  الذي 

الكرمي.
ۅ  زبۅ  املباهلة:  اآية  يف  اإليه  امل�سار  وهو 
ائ    ائ  ى  ى    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
وال�سري  التف�سري  اأهل  وباإجماع  رب،  ۇئ 
اأمري  الإمام  هو  باأنف�سنا،  املق�سود  اأن  والأخبار، 
اإذ  الأعظم،  الر�سول  من  تبيان عالقته  املوؤمنني يف 
كان مع ال�سيدة الزهراء وولديهما الإمامني احل�سن 

واحل�سني يف مباهلة ن�سارى جنران.

اأمري  الإمام  �سلة  فاإن  وعليه 
الأعظم،  بالر�سول  املوؤمنني، 
ت�ستمد من عنوانني، الأول "�سلة 
والثاين  املادية،  والرحم"  القرابة 
املقد�سة"،  الروحية  "ال�سلة 
القراآين،  الإلهي  بالن�ض  املرتبطة 

والن�ض النبوي ال�سريف.
الأربعة  هوؤلء  اهلل  يجلل  ثم 

اأمري  وفيهم  الأعظم  الر�سول  مع  بالك�ساء، 
وتنزل  وبنوها(،  وبعلها  واأبوها  )فاطمة  املوؤمنني، 

ژ    ڈ  ڈ  زبڎ      ال�سريفة  الآية 
ک   ک  ڑ  ڑ     ژ 
کرب. وقد ثبت اأنها بحق اخلم�سة اأهل 

البيت واأهل الك�ساء دون �سواهم.
ثم يوؤاخي الر�سول الأكرم بني املهاجرين 
الإمام  وي�ستثني  املنورة،  املدينة  يف  والأن�سار 
يف  ا�ستبقاه  وحني  نف�سه،  مع  فيوؤاخيه   علي
و�ساأله  تبوك،  غزوة  يف  الأهايل  حلماية  املدينة 
اأن  حتب  )األ   :له قال  ذلك،  عن  الإمام 
مو�سى،  هرون من  مبنزلة  مني  اأنت  اأخي،  تكون 
اإل اأنه ل نبي بعدي(، يف اإ�سارة اإىل دعوة نبي اهلل 
هارون  اهلل  نبي  اأخيه  من  يجعل  اأن  ربه،  مو�سى 
وزيراً له، لي�سّد به اأزره، ملا يتحّلى به من ف�ساحة 
وعلم غزير، ف�ساًل عن عمق املودة والولء املطلق 

له، فا�ستجاب اهلل لدعائه، زبۇ  ۇ ۆ ۆ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې     ۉ  
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ     ەئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  ی        ی 

ی ی       جئ حئ مئ  ىئ   يئرب. 
ثم يقول عنه الر�سول الأعظم، عندما راأه 
مقباًل: )اأنا وهذا حّجة على اأمتي يوم القيامة(، 

و)علي مع احلق واحلق مع علي(.
اأنه  املطلب،  عبد  بن  العبا�ض  عّمه  روى  وقد 
الر�سول  خلف  ي�سلي   عليا الإمام  �سهد 
من  زمن  بعد  خديجة  ومعهما   ،الأكرم
البعثة، يقول العبا�ض: )واهلل ما على هذه الأر�ض 

على هذا الدين غري هوؤلء الثالثة(.
اإن من يقراأ ال�سرية النبوية -اأو خمت�سراً عنها - 

الر�سول  خلالفة  املر�سح  ا�سم  فوراً  �سيعلم 
اأول  فهو:  طالب،  اأبي  بن  علي   ،الأعظم
امل�سحني،  واأول  املجاهدين،  واأول  امل�سلمني، 
ل  وهكذا  واملهمات.  امليادين  كل  يف  والأول 
اإكراهياً  فر�ساً  بذاته،  علي  اختيار  عملية  تكون 
�ساأن  �ساأنها  تلقائية  واإمنا هي عملية  النا�ض،  على 
فاأ�سبح  الأم�ض،  بذرته يف  زرعت  الذي  النبات 

بعد مراحل النمو �سجرة وارفة الظالل.
ر�سا  حممد  ال�سيد  اهلل  اآية  الفقيه  يقول 
عن  مروي  حديث  )هناك   :ال�سريازي
ر�سول اهلل، وهو حديث رواه ال�سنة وال�سيعة، 
مب�سامني خمتلفة واأ�سكال متعددة، ومن بني من 
اإمام احلنابلة يف م�سنده،  اأحمد بن حنبل  رواه، 
من  مقطع  حنبل،  بن  اأحمد  م�سند  يف  روي 
هذا  يف   اهلل ر�سول  بنّي  وقد  احلديث.  هذا 
احلديث، اأن هنالك جمموعة من القيم الإن�سانية 
الكربى، جت�سدت وجتلت يف حياة جمموعة من 
متثلت  قد  جميعاً،  القيم  هذه  واأن  اهلل،  اأنبياء 
وجتلت يف حياة �سيدنا ومولنا اأمري املوؤمنني علي 
 الأكرم النبي  يقول   .طالب اأبي  بن 
اآدم  اإىل  ينظر  اأن  اأراد  )من  احلديث:  هذا  يف 
داود يف  واإىل  حلمه،  اإبراهيم يف  واإىل  علمه،  يف 
يف  �سليمان  واإىل  �سربه،  يف  اأيوب  واإىل  زهده، 
ق�سائه، واإىل اإ�سماعيل يف �سدقه، واإىل مو�سى يف 
مناجاته، واإىل عي�سى يف عبادته فلينظر اإىل علي 
الكربى  الإن�سانية  القيم  هذه  طالب(،  اأبي  بن 
التي متثلت كل واحدة منها يف حياة واحد من 
لهذه  مظهراً  النبي  ذلك  غدا  بحيث  الأنبياء 
ال�سفات  هذه  الكربى، جميع  الإن�سانية  القيمة 
متثلت يف حياة �سخ�ض، هو موىل املوحدين واإمام 

.املتقني اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
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علّي .. مظهر قيم الأنبياء
الر�ضول  ت�ضحيات  جميع  فيه  ت�ضّب  الذي  الوعاء  هو  الغدير 
الكرمي، وهو خمزن االأحكام واالآداب التي اأوحى اهلل تعاىل بها 
لي�ضت  فهي  الغدير  معني  من  تغرف  ال  عقيدة  واأي  االأمني.  ر�ضوله  اإىل 
واملحا�ضن،  واملكارم  واالأخالق  الف�ضائل  رو�ضة  والغدير  �ضيء.  على 
اأمري  مدر�ضة  يعني  وروحه  بجوهره  والغدير  بعينها.  املكارم  هو  بل 
لي�ص  الغدير  عيد  واإن  اأجمع.  الب�ضر  الإ�ضعاد  ت�ضلح  التي   املوؤمنني
 الكرمي الر�ضول  يوم  هو  بل  وحده،   املوؤمنني اأمري  يوم 
الر�ضول  مراد  الأن  تعاىل،  اهلل  يوم  باأنه  القول،  يجب  بل  اأي�ضًا، 

الكرمي، واأمري املوؤمنني يف طول مراد اهلل تعاىل. 
ال�ضريازي املرجع 


