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رسالة الغدير
في الغدير الأول (عام 10هـ)� ،أعلن خاتم النبيين
انطالق مرحلة جديدة في الدين والمجتمع على حد �سواء،
فقد قرر في (غدير خم) �أن ي�ضع �أولى لبنات ا�ستمرار نهجه
من خالل (اختيار الأ�صلح) لقيادة الأمة من بعده .لكن حدث
انقالب على القرار النبوي مع �أولى �ساعات رحيله ،واتخذت
الأمة قراراً ي�ستند �إلى ح�سابات مرحلية خاطئة ،لم تح�سب
لآليات التاريخ ح�ساباً ،وبالتالي ،لم يجد القرار النبوي طريقه
�إلى التنفيذ ،فقد اختار الإمام علي بن �أبي طالب� أن تخرج
الخالفة من قب�ضته ،بل تذهب الدنيا كلها وي�صبح العالم كله
�ضده ،وال يتخلى عن مبادئه .حتى جاء عام (35هـ) ف�أدركت
الأمة ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر� ،أن االختيار النبوي هو الحل،
فم�ضت �إلى (الغدير الثاني) باختيار الأقدر على �إدارتها ،فانثالوا
عليه (من كل جانب)( ،مجتمعين) حوله (كربي�ضة الغنم) التي
فقدت راعيها بقرار منها ،لكن بعد �أن دفعت �ضريبة التخ ّلف
دماً وما ًال ووقتاً.
بتلك المبادئ التي لم يتخل عنها �أمير الم�ؤمنين� أبداً،
وبنهجه الإن�ساني والر�ساليّ ،قدم معالم الحلول الناجعة
للأمرا�ض والأزمات التي ت�صيب الأمة ،وفي �أي وقت من
الأوقات ،والغرابة فيما �أعلنت عنه هيئة الأمم المتحدة ،في
(تقرير برنامج التنمية الإنمائي وحقوق الإن�سان للعام � ،)2002أن
(الإمام علي بن �أبي طالب رائد العدالة االجتماعية وال�سيا�سية)،
ونقل التقرير مقتطفات من و�صايا �أميرالم�ؤمنين .وا�صفاً تلك
الو�صايا ب�أنها (تعد مفخرة لن�شر العدالة ،وتطوير المعرفة واحترام
حقوق الإن�سان).
في القرن الحالي ،تعاني عموم الب�شرية من (التكفير
الإرهابي) ،الذي ت�سبب ب�إزهاق �أرواح ع�شرات �آالف ال�ضحايا،
ذبحاً وتفجيراً ،وخرب مدناً ودمر دو ًال ،ومن انعكا�سات ذلك،
تنامي �إدراك عند عموم الم�سلمين بـ�أن (للإرهاب دين) ،و�أن
(الحل) عند علي بن �أبي طالب ،وك�أن التاريخ يعيد نف�سه ،وك�أن
الأمة تعي�ش �أجواء (الغدير الثاني) ،وهو ما يدعو �إلى (ا�ستنفار
ثقافي) ،لإي�صال (ر�سالة الغدير) ،فالأجواء منا�سبة والعقول
منفتحة والقلوب متلهفة ،و�أف�ضل �سبيل لذلك( :التج�سيد
العملي) لـ(المبادئ العلوية) ،على واقع (دول ومجتمعات
وم�ؤ�س�سات) المحبين لـ(علي بن �أبي طالب.)

عل ّي  ..وحبنا له
� ّإن املنقّب يف التاريخ،
تنك�شف ل���ه حقيقة
نا�صعة ال ميكن �إخفا�ؤها،
وه��ي� :أن التاريخ يذكر
العظماء يف �صفحة من
وي�سجل لهم فيها
ن��ورّ ،
الإج�لال والإك��ب��ار ،ك ًال
على قدر عظمته .ومهما
حاول �شخ�ص �أن يتالعب
بالتاريخ ،وي�ش ّوه احلقائق
ويح ّرفها ،ف� ّإن م�صريه الف�شل عاج ًال �أم �آج ًال ،لأن الزيف والتحريف يظهر من ت�ضارب �أقوال املزيفني وتناق�ضها.
لقد حاول معاوية بن �أبي �سفيان �أن ي�شوه احلقائق ويغ�سل �أدمغة النا�س ،مما يعلمونه ويروونه يف �أمري
�سب علي بن �أبي طالب�(ُ سنَّة) ،ي�شيب عليها ال�صغري
امل�ؤمنني من ف�ضائل ومناقب ،حتى �أنه جعل ّ
ويهرم فيها الكبري ،وا�ستمرت حماوالته �سنوات طويلة ،وجنّد لهذه الق�ضية الآالف من عبيد الدنيا ،و�صرف
�أموا ًال طائلة يف �سبيل ذلك ،ولكن �أين (�سنته) تلك وجهده ذاك الآن؟ .لقد بقي �أمري امل�ؤمنني ،رغم
�أنوف �أعدائه ،علماً من �أعالم الدين ،وركناً من �أركان الهدى والتقى ،لي�س عند �شيعته فقط ،بل وحتى عند
الآخرين� ،إنه مفخرة للإ�سالم والإن�سانية على م ّر الع�صور وك ّر الدهور.
بينما التاريخ د ّون عن معاوية مواقف خمزية من الإ�سالم والإن�سانية ،وحتى حمبوه يعلمون بتلك املواقف،
وما �أكرثها! وما يظهرون مواالتهم له� ،إال ب�سبب الطائفية والتع�صب ،ورمبا كان ذلك جه ًال منهم� ،أما �شيعة
�أمري امل�ؤمنني وموالوه ،ف�إنهم ال ين�سون �إمامهم يف الليل والنهار ،وهم كلما ذكروه افتخروا مبواقفه الإن�سانية
امل�شرفة ،والتي مدحه القر�آن الكرمي بها.
�إن ال�شيعة يحبون جميع �أولياء اهلل ويقدرون مواقفهم� ،إال �أن ح ّبهم لأمري امل�ؤمنني ووالءهم له ،ي�أتي
بعد حبهم ووالئهم لر�سول اهلل ،وذلك لأن حب �أمري امل�ؤمنني ووالءه هو ن�صر لكل الأمم وفخر لهم،
والأفراد الذين يريدون �أن يح�صلوا على �أعلى درجات الكمال الإن�ساين ،عليهم �أن يتبعوه وي�سريوا على
نهجه� ،إذ يف اتباعه اتباع للحق ،ويف هذا روي عن ر�سول اهلل� أنه قال( :علي مع احلق واحلق مع علي،
علي احلو�ض يوم القيامة) .وقال( :يا علي ،من �أطاعك فقد �أطاعني ،ومن �أطاعني
ولن يفرتقا حتى يردا َّ
فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�صاك فقد ع�صاين ومن ع�صاين فقد ع�صى اهلل).

منهج  ..ما زال مت�ألقاً

الفقر ظاهرة ال �إن�سانية� ،أو هي تتقاطع مع الإن�سانية،
و ُتناق�ض الغر�ض واملق�صد الذي ين�سجم واحلياة
الطبيعية للإن�سان ،ولذا ف�إن الفقر يعد من �أخطر
التحديات التي تواجه الب�شرية ،فهو يتفاعل مع مربع
الآفات االجتماعية والتخلف الإن�ساين ،ب�أ�ضالعه:
اجلهل ،واملر�ض ،وانعدام الأمن ،ليغلق الفقر �ضلعه
الرابع ،وليكون فيه �سبباً ونتيجة .ومل يعد الفقر حالة
متفردة يف جمتمعاتنا ،بل �أ�صبح ظاهرة وا�سعة النطاق،
و�آفة اجتماعية تنخر يف بنية املجتمع ،وقد مثّله الإمام
�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ،يف هيئة رجل
ي�ستحق القتل ،وبذلك يعتربه �إجراماً بحق الإن�سانية،
وهذا قمة التعبري الإن�ساين الرائع عن جوهر هذه
الآفة الإجتماعية والإن�سانية ،وت�صوير احلاجة ملعاجلتها
والق�ضاء عليها.
لقد تفرد �أمري امل�ؤمنني يف حديثه عن الفقر ،ومتيز
يف منهجه مبكافحة هذا الوح�ش الذي يفتك ب�إميان
الإن�سان وج�سده وكرامته ،فالفقر كما و�صفه:
(يخر�س الفطن عن حجته) ،ويجعل الإن�سان (غريباً يف
بلدته) ،ويف مو�ضع اعتربه �أقرب اىل الكفر� ،إال من رحم
اهلل .ولقد ج�سد �أمري امل�ؤمنني ر�ؤيته واقعياً عرب �إجناز
نا�صع ب�إن�سانيته ،وباهر بنجاحه العملي ،فقد وفر امل�سكن
والرزق واملاء ،ل�شعب توزع يف م�ساحة جغرافية ت�شمل
ما يقارب خم�سني دولة ،بح�سب جغرافية اليوم ،منها
م�صر واحلجاز واليمن و�إيران واخلليج والعراق وغريها.
يقول �آية اهلل ال�سيد مرت�ضى ال�شريازي يف كتابه
(ا�سرتاتيجيات �إنتاج الرثوة ومكافحة الفقر يف منهج
الإمام علي( :)متيز الإمام �أمري امل�ؤمنني مبثابرة
ا�ستثنائية و�إرادة جبارة ،لتقدمي احللول النموذجية
املقابلة للفقر ،وذلك من خالل ا�ست�صالح الأرا�ضي
ال�شا�سعة خارج املدينة ،م�ستفيداً من فرتة الإقامة
اجلربية ،التي فر�ضت عليه على مدى خم�س وع�شرين
�سنة ،ملعار�ضته للدكتاتورية ولالنقالب على منهج
ر�سول اهلل ،وبذلك ثقف النا�س على العمل
والإنتاج بد ًال من انتظار م�ساعدة الآخرين) .وي�ضيف:
(ت�ألق الإمام نظرياً وعملياً ،عندما �أ�ضحى حاكماً
على الدولة الإ�سالمية ،التي مل تكن تغرب عنها
ال�شم�س �آنذاك ،فقدم نظرية اقت�صادية متكاملة ،ثم
طبقها على الواقع ،فتحولت البالد �إىل جنة ال يرى
فيها فقري واحد ،وذلك يف �أقل من خم�س �سنوات،
حتى قال( :ولعل باحلجاز �أو اليمامة من ال طمع
له بالقر�ص! وال عهد له بال�شبع).
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املق ِّلد واالحتياط الوجوبي

�س :ما تكليف املق ّلد يف امل�سائل التي حتكمون
الوجوبي؟ وهل يجوز له _ يف
فيها باالحتياط
ّ
حال الرغبة _ الرجوع �إىل من له فتوى �صريحة
البد
يف هذه امل�س�ألة من املجتهدين؟ وهل ّ
للمجتهد املذكور �أن يكون الأعلم بعد املرجع
الذي يق ّلده املك ّلف؟ و�إذا كان كذلك ،فكيف
ميكنه ت�شخي�ص مثل هذا املجتهد؟
ج :يجوز للمقلد العمل مبقت�ضى االحتياط
الوجوبي ،كما ويجوز له فيما �إذا كان هناك
جمتهد جامع لل�شرائط له فتوى يف خ�صو�ص
امل�س�ألة �أن يرجع �إليه فيها ،ويختار الأعلم فالأعلم
على الأحوط وجوباً ،وطرق معرفة الأعلم فالأعلم
هي الطرق نف�سها التي من خاللها يعرف املجتهد
والأعلم.
تطهّر �إطارات ال�سيارات

�س :دا�ست �إطارات ال�سيارة على جثث لقطط
وحيوانات �أخرى ميتة يف ال�شوارع .هل تتنج�س
�إطارات ال�سيارة عند دو�سها على تلك اجلثث،
علماً ب�أن ال�شوارع غري مبللة؟
ج� :إطارات ال�سيارة وعجالت العربات
وغريها تطهر على �أثر اال�صطكاك بالأر�ض وزوال
النجا�سة عنها.
طريقة تطهري الطاولة املتنج�سة

�س� :إذا �أردت �أن �أطهر الطاولة املتنج�سة ولي�س
فيها عني النجا�سة ،فهل يكفي �أن �أبلل يدي ثم
�أمررها على الطاولة؟ و�إذا كانت هذه الطريقة
جائزة� ،أال تتنج�س يدي مبجرد مالم�سة الطاولة
املتنج�سة؟ �أي البلل الذي يف يدي هل يبقى
على طهارته؟
ج� :إذا كانت عني النجا�سة قد �أزيلت
بالكامل ومل يبق �شيء منها ،وكانت اليد مبللة
بحيث �إذا م�سحها على مكان النجا�سة انتقل املاء
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حتت يده من جزء �إىل جزء �آخر ،فقد طهر املكان
واليد �أي�ضاً ،و�أما �إذا كان �شيء من النجا�سة قد
بقي يف املكان ،فيجب �إمرار اليد �أو ًال لإزالة ما
تبقى من النجا�سة ،وهنا تنج�س اليد فيجب
تطهريها ،ثم �إمرار اليد ثانية فتح�صل الطهارة.
غ�سل اجلمعة

�س :هل ي�صح الغ�سل يوم اجلمعة قبل وقته
بقليل� ،أو يف يوم اخلمي�س مث ًال ،وهل ميكنني
الق�ضاء يف يوم ال�سبت �إذا مل � ِآت به لأي �سبب
كان _ لعذر �أو بدون عذر _؟
ج :يجوز تقدمي غ�سل اجلمعة يوم اخلمي�س،
وليلة اجلمعة �إذا خاف �إعواز املاء �أو فقده �أو عدم
التمكن من ا�ستعماله يف يوم اجلمعة ،وي�ستحب
�إعادته يوم اجلمعة �أو يوم ال�سبت �إذا ح�صل على
املاء ،كما ي�ستحب ق�ضا�ؤه لو مل يغت�سل يوم
اجلمعة يف يوم ال�سبت.
تخليل الأ�صابع يف الو�ضوء

�س :هل يجب تخليل الأ�صابع يف الو�ضوء �أم
يكفي غ�سل ظاهر الكف وباطنه؟
ج :ال يجب التخليل ،نعم يجب �أن ي�ستوعب
ماء الو�ضوء كل ع�ضو من �أع�ضاء الو�ضوء و�أن
ي�صل �إىل ما بني الأ�صابع �أي�ضاً ،وحيث �إن املاء
�سهل الو�صول ف�إنه مع �إ�سباغ الو�ضوء ي�صل �إىل
ما بني الأ�صابع.
قاعدة التجاوز والفراغ يف ال�صالة

�س :هل جتري قاعدة التجاوز �أم قاعدة الفراغ
�أم �إحداهما يف ال�صالة وكذا يف الو�ضوء؟
ج :جتري قاعدة الفراغ يف ال�صالة والو�ضوء،
و�أما قاعدة التجاوز فال جتري �إال يف ال�صالة،
ولذلك �إذا �شك يف �أثناء الو�ضوء ،فيجب �أن
يرجع وي�أتي مبا �شك به ،ثم ينتقل �إىل ما بعده.

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
estfta@s-alshirazi.com
istftaa@alshirazi.com
املوقع على الإنرتنيتwww.ajowbeh.com :

ت�أخري ال�سجدة الواجبة

�س :هل ميكن ت�أخري ال�سجدة الواجبة عند
�سماع �آياتها؟ وما هو مقدار هذا الت�أخري؟
ج :ال يجوز الت�أخري ،والفور عريف.
اخلم�س والدَّين

�س :تويف �شخ�ص وترك مائتي �ألف لرية،
ولكن عليه ديون للنا�س مبقدار مائة وخم�سني
�ألف لرية� ،إ�ضافة �إىل �أنه قد تعلق اخلم�س يف
الدين الذي يف
ذمته ،ف�أي احلقّني ّ
يقدم؟ �أيدفع َّ
ذمته �أو ًال ثم اخلم�س� ،أم يدفع اخلم�س �أو ًال ثم
الدين؟ علماً ب�أنه �إذا دفع اخلم�س رمبا ال يكفي
َّ
املال لدفع الديون وكذا العك�س؟
ج :يجب يف فر�ض ال�س�ؤال تقدمي دفع
الدين.
اخلم�س على َّ
تخمي�س البيت وال�س ّيارة

خمم�س،
�س :ا�شرتيت بيتاً و�س ّيارة مبال غري َّ
ولكنني بحاجة �إىل البيت لل�سكن فيه وال�سيارة
�أقودها للعمل ،فهل يجب علي �أن �أخم�س البيت
وال�سيارة؟
ج :بيت ال�سكن يف مفرو�ض ال�س�ؤال ي�صالح
عليه املرجع �أو وكيله ،و�أما ال�سيارة ف�إن كانت
لال�ستفادة ال�شخ�صية فكالبيت ي�صالح عليها،
و�أما �إذا كانت للعمل والتك�سب ،فيجب �إخراج
خم�سها.
احلج واخلم�س

�س� :شخ�ص دفع لزوجته وابنته �أموال احلج
فحجتا حجة الإ�سالم ..ولكن املال مل يكن
خمم�ساً ،وقد قام بتخمي�سه فيما بعد _ �أي بعد
ّ
انق�ضاء احلج ب�سنوات _ ،فهل ُتعترب حجتهما
�صحيحة وجمزية عن حجة الإ�سالم؟
ج� :إن كان احلج ب�إذن احلاكم ال�شرعي �أو

�صح عن حجة الإ�سالم.
وكيله �أو �أذن فيما بعد ّ
احلج النيابي

�س :والدي متوفى ونويت الذهاب �إىل احلج
بالنيابة عنه ،علماً ب�أنني مل �أحج بعدُ لنف�سي،
فهل يجوز يل �أن �أحج نيابة عنه؟
حجة الإ�سالم
ج :ال ت�صح نيابة من وجبت ّ
عليه وا�ستقرت يف ذمته ،نعم لو مل حت�صل لك
اال�ستطاعة ومل يكن قد ا�ستقر احلج يف ذمتك
ت�صح نيابته عنه.
املطاف اجلديد

�س :هل يجوز الطواف يف املطاف اجلديد مع
مالحظة كونه �أعلى من الكعبة؟
ج :يجوز الطواف يف املطاف اجلديد يف �أيام
احلج مطلقاً ،ويف غري �أيام احلج يجوز فيما �إذا كان
يف الطواف بني الكعبة واملقام ع�سر وحرج ،و�أما
كونه �أعلى من �سطح الكعبة وجدارها فال �إ�شكال
فيه ،لأن الروايات امل�ستفي�ضة تقول ب�أن الكعبة
من تخوم الأر�ض �إىل عنان ال�سماء.
�صلة الرحم

�س :ما هو املناط يف �صلة الرحم وقطعه ،وماذا
يفعل الإن�سان كي يكون م�صداقاً ملن ي�صل
الرحم ،ومن هو الرحم؟ وكيف نثبت قطع �أو
�صلة الرحم؟
ج :جاء يف احلديث ال�شريف�( :صلوا
�أرحامكم ولو بال�سالم) ،وهذا �أقل م�صاديق
ِ
ال�صلة ،ف�إذا ترك الإن�سان حتى مثل ال�سالم
وتفقد �أحوال �أرحامه كان قاطعاً للرحم ،علماً ب�أن
الرحم يطلق على �أقرباء الإن�سان من طرف �أبيه
و�أمه مهما �صعدوا كالأجداد واجلدات والأعمام
والعمات والأخوال واخلاالت ،ومهما نزلوا ك�أبناء
الأعمام والأخوال والعمات واخلاالت و�أبنائهم،
ويثبت القطع وال�صلة بح�سب املتعارف منهما بني

على �ضفاف الغدير
روى احلاكم الني�سابوري (يف
اجلزء الثالث �ص  :)110عن
ابن وائلة� ،أنه �سمع زيد بن �أرقم
يقول( :نزل ر�سول اهلل بني
مكة واملدينة ،عند �شجرات خم�س
دوحات عظام ،فكن�س النا�س ما
حتت ال�شجرات ،ثم راح ر�سول
اهلل ع�شية ف�صلى ،ثم قام
خطيب ًا ،فحمد اهلل و�أثنى عليه،
وذكر ووعظ ،فقال ما �شاء اهلل
�أن يقول ،ثم قال�( :أيها النا�س:
�إين تارك فيكم �أمرين لن ت�ضلوا
�إن اتبعتوهما ،وهما كتاب اهلل
و�أهل بيتي عرتتي) .ثم قال:
(�أتعلمون �أين �أوىل بامل�ؤمنني من
�أنف�سهم) ثالث مرات ،فقالوا:
نعم ،فقال ر�سول اهلل( :من
كنت مواله فهذا علي مواله).
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امل�ؤمنني.
غيبة الظامل

�س( :الغِيبة جائزة ملن َظلم) هل هذا �صحيح؟
و�إذا كان كذلك فما هي حدودها؟

على �ضفاف الغدير
روى �أحمد بن حنبل (يف
م�سنده ،ج� 1ص :)281عن
الرباء بن عازب قال( :كنا مع
ر�سول اهلل يف �سفر فنزلنا
بغدير خم ،فنودي فينا :ال�صالة
جامعة .وك�سح لر�سول اهلل
حتت �شجرتني ،ف�صلى الظهر ،ثم
�أخذ بيد علي بن �أبي طالب،
فقال�( :أل�ستم تعلمون �أين �أوىل
بامل�ؤمنني من �أنف�سهم؟) .قالوا:
بلى .قال :ف�أخذ بيد علي ،فقال:
(من كنت مواله فعلي مواله،
اللهم وال من وااله وعاد من
عاداه) .قال :فلقيه عمر بعد
ذلك ،فقال له :هنيئ ًا يا ابن �أبي
طالب� ،أ�صبحت و�أم�سيت موىل
كل م�ؤمن وم�ؤمنة).
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ج :جائزة _ يف فر�ض ال�س�ؤال _ والأحوط
االكتفاء باملقدار الذي َظلم فيه ك�أن يقول� :س َرق
مايل� ،إذا كان كذلك.
عدم توجيه الذبيحة للقبلة

توجه الذبيحة �إىل القبلة حال
�س� :إذا مل ّ
الذبح عمداً �أو ن�سياناً ،فما هو احلكم؟
ج :حترم يف �صورة التعمد ،وال�إ�شكال �إذا
كان ذلك ن�سياناً.
طريقة الذبح

�س :هل يجب �أن يكون الذبح من حتت
اجلوزة؟ و�إن كانت الإجابة نعم ،و�أنا �أخط�أت
فذبحت من فوق اجلوزة ،فهل يجب علي �أن
�أعود ف�أقطع من حتتها فور انتباهي قبل �أن متوت
الذبيحة؟
ج :نعم يجب �أن يكون الذبح من حتت
اجلوزة ،ومع الن�سيان �أو اخلط�أ يجب تدارك ذلك
مع بقاء الروح واحلركة ،ومع عدم التدارك وموت
الذبيحة ،ف�إنها تكون كامليتة ويحرم �أكلها.
ال�شركات

�س :1ما هو تعريف �سماحته لل�شركات
التالية� :شركة املفاو�ضة� ،شركة الوجوه� ،شركة
الأعمال� ،شركة العنان� ،أو �شركة الأموال ،وما هو
املوقف ال�شرعي من كل منها؟
ج� :1شركة املفاو�ضة هي� :أن يجعل
ال�شريكان – مث ًال  -كل �شيء ميلكانه بينهما،
وهي عند ال�سيد املرجع دام ظله باطلة ،و�أما
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�شركة الوجوه فهي �أن يكون لل�شريكني – مث ًال
 وجاهة يف ال�سوق ولي�س لهما مال ،فيعقدانال�شركة على �أن يت�صرف كل منهما بجاهه يف
ذمته ،ويكون ما يرتفع من ربح بينهما ،وهي عند
�سماحة ال�سيد باطلة �أي�ضاً ،و�أما �شركة الأعمال:
فهي �أن يتعاقد ال�شريكان  -مث ًال  -على �أن يعمل
كل منهما بنف�سه وي�شرتكان يف احلا�صل ،وهي
لدى ال�سيد املرجع دام ظله باطلة كذلك .و�أما
�شركة العنان فهي� :شركة الأموال ،وهي� :أن
يخرج كل من ال�شريكني – مث ًال  -ما ًال وميزجاه
وي�شرتطا العمل فيه ب�أبدانهما ،واال�سم م�أخوذ من
عنان الدابة ال�ستواء ال�شريكني يف والية الت�صرف
والف�سخ كا�ستواء طريف العنان ،وقيل غري ذلك،
وهي بفتوى ال�سيد املرجع جائزة ..واخلال�صة� :إن
اجلائز من بني كل الأق�سام املذكورة فقط �شركة
العنان امل�سماة ب�شركة الأموال �أي�ضاً.
�س :2بالن�سبة �إىل �شركة املفاو�ضة مل يت�ضح
معناها يل ،وهل يق�صد من �شركة الوجوه �أن
يعقدا ال�شراكة على �أن يت�صرف كل منهما
بجاهه؟ �أم بجاه الآخر؟ ومل يت�ضح يل معنى
القيد( :يف ذمته)؟
ج� :2شركة املفاو�ضة هي كما �إذا تعاقد زيد
وبكر على �أن يكون زيد �شريكاً يف �أموال بكر،
وبكر �شريكاً يف �أموال زيد .و�شركة الوجوه هي
كما �إذا تعاقد زيد وبكر على �أن يت�صرف زيد
بوجاهته واعتباره هو يف ال�سوق وبذمته (�أي :ال
بنقوده و�أمواله) ،وكذلك بكر يت�صرف بوجاهته
واعتباره هو يف ال�سوق وبذمته (�أي :ي�شرتي
ن�سيئة ال نقداً).
ال َق َ�سم

�س :ما حكم من يحلف لي�ؤكد �أنه �صادق
يف الكالم وهو فع ًال �صادق؟ و�إذا حلف علی
الكذب لكي يدفع عن نف�سه �أو غريه الظلم ،فهل
هذا الق ََ�سم جائز؟

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
الكويت  -بنيد القار  -هاتف0096590080805 :
0096599080218 :sms+whatsApp

ج :يكره مع ال�صدق ،ويحرم مع الكذب �إ ّال
تقدر بقدرها.
مع اال�ضطرار فيجوز ،وال�ضرورات ّ
ال يتحدث مع والده

�س� :أبي يف حالة ع�صبية تكلم بكالم �آذاين
كثرياً وجرح م�شاعري ،و�أنا الآن ال �أكلمه وقطعت
عالقتي به ،فماذا ترون ،هل هذا جائز؟
ج :مهما كان فهو �أبوك وله حق كبري عليك،
وقد �أو�صى اهلل برعايتهما (الوالدين) :ﱫ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﱪ ،والتوا�ضع والتذلل للوالدين
كرامة وف�ضيلة ،والقطع والإيذاء ب�أي نحو كان
مع�صية ،وله �آثار �سلبية يف احلياة منها ق�صر العمر،
�أعاذنا اهلل من عذابه.
ت�أخر الزواج

�س :لدي حاجة وطلبت حلها من اهلل تعاىل،
وتو�سلت بالنبي و�أهل بيته (�صلوات اهلل و�سالمه
عليهم) ،وزرتهم ،وطلبت منهم ال�شفاعة يف
ق�ضائها ،وهي مو�ضوع ت�أخر زواجي وفتح ق�سمتي
وتي�سري �أمري ،فقد �أثّر هذا الأمر على عملي
ونف�سيتي وحياتي ،و�أرى ال�سنوات متر ومل �أتزوج،
�أرجو �إر�شادي �إىل عمل �أو نذر �أو دعاء حلل هذه
املع�ضلة؟
ج :املداومة على قول «�أ�ستغفر اهلل ربي
و�أتوب �إليه» مائة مرة �صباحاً ،ومائة مرة م�سا ًء،
وعلى قراءة القالقل الأربع �صباحاً وم�سا ًء،
وااللتزام ب�صالة �أول الوقت ،وح�سن الأخالق،
وطيب الكالم ،وخدمة النا�س ب�إخال�ص مفتاح
حلل مثل هذه امل�شكالت �إن �شاء اهلل تعاىل.
حتقق اخللوة يف امل�صعد

�س :هل يعترب امل�صعد مكان خلوة ،بحيث
حترم اخللوة فيه بالأجنبية؟
ج :نعم.

ن�سيان النذر

�س :ما حكم من ينذر ثم ين�سى ال�شيء الذي
نذره؟ فهل ي�سقط عنه النذر �أم ماذا؟
ج� :إذا ن�سي النذر يجب عليه �أن يفح�ص
عن ذلك ،ف�إن تذكّ رها �أتى بها جميعاً ،و�إ ّال �أتى
مبا تذكر منها ،و�إن مل يتذكر �شيئاً �أبداً ،ا�ستغفر
اهلل لذلك وال �شيء عليه ،هذا ،ويجوز للوالد �أن
يفك نذر ولده �أو بنته �أو الزوج �إن كان لها زوج،
�إذا كان النذر من دون �إذن الأب �أو الزوج ،ف�إذا
قال :فككت نذرك ،انفك و�سقط وجوب الوفاء.
البناء يف التجاوز

�س :ما هو حكم من يبني بيتاً يف �أر�ض
التجاوز ،وذلك من حيث �صالته هو وعائلته
وكذلك ال�ضيوف الذين يدخلون عليه؟
ج� :إن كان املراد من �أر�ض التجاوز �أر�ض
ال مالك لها كان �أمرها �إىل احلاكم ال�شرعي ،و�إن
كان املراد �أر�ض الغري ف�إن �صالة الغا�صب باطلة
فيها ،ومن ال يعلم ف�صالته �صحيحة.
احلب

�س :هل �أكون �آثمة �إذا �أحببت �شخ�صاً ما يف
قلبي فقط ومن دون عالقة ،وال ذاك ال�شخ�ص
يعلم بها ،ولكنه ي�شغل تفكريي ،و�أنا �أجهد
نف�سي مبحاربة ذلك حتى �أبعد حبه عن قلبي
فماذا ترون؟

على �ضفاف الغدير
قال ابن حجر (يف فتح الباري
ج� ،7ص( :)61و�أما حديث
من كنت مواله فعلي مواله ،فقد
�أخرجه الرتمذي والن�سائي ،وهو
كثري الطرق جد ًا ،وقد ا�ستوعبها
ابن عقدة يف كتاب مفرد ،وكثري
من �أ�سانيدها �صحاح وح�سان ،وقد
روينا عن الإمام �أحمد ،قال :ما
بلغنا عن �أحد من ال�صحابة ما بلغنا
عن علي بن �أبي طالب).

ج :قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﱪ البقرة ،165/وهذا يعني �أنّ امل�ؤمن ال

ي�سمح لنف�سه ب�أن يت�سرب حب غري اهلل �إىل قلبه
وخا�صة �إذا كان حباً غري جائز ،مثل املذكور يف
ال�س�ؤال� ،إذ يف احلديث ال�شريف ما م�ضمونه ب�أنَّ
القلب حرم اهلل فال يجوز �إدخال حب غريه فيه،
كما جاء يف احلديث ال�شريف �أي�ضاً ب�أنّ القلب
�إذا خال من حب اهلل ـ والعياذ باهلل ـ ابتلى بحب
غريه.
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

الغدير  ..حقائق و�أبعاد

املرجع ال�شريازي:
�إن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
طالب� أوّل من �سمح
باملظاهرات �ض ّده و�أعطى مطلب
املتظاهرين ،وكان املطلب
باط ًال يف نف�سه ,ومل يدع �أيام
حكومته فقري ًا واحد ًا من �أهل
الكتاب �إال و�ضمن معي�شته!
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 ما هو ال�سر يف �أن عيد الغدير هو
�أعظم الأعياد يف الإ�سالم على
الإطالق ،كما ورد يف الروايات؟!
وما الذي خ�سرناه �إذ �أق�صي
الغدير وطويت �صفحته يف
التاريخ؟ وماذا ينبغي لنا �أن نعمل
الآن؟
�إننا �إذ ن�شهد اليوم بع�ض
احلرية يف العامل ،يف �أي بقعة من
الأر�ض وب�أي درجة ،ف�إن الف�ضل يف ذلك
يعود لأمري امل�ؤمنني ،لأنه هو الذي و�ضع
�أ�سا�سها و�أر�سى دعائمها (طبعاً بعد ر�سول
اهلل ،فحديثنا عن مرحلة الغدير وما بعد
ر�سول اهلل .لقد جاء الإمام� إىل
ُ�س ّدة احلكم بعد مرور � 25سنة من غياب
العدالة وكبت احلريات ،فحتى تدوين
احلديث ـ بل نقله ـ كان ممنوعاً يعاقَب
مرتكبه و�إنْ كان من �أتباع ال�سلطة و�أن�صارها.
يف ظل �أو�ضاع كهذه ـ حيث احلرية ُمغ َّيبة
�إىل هذا احلد وامل�شاكل حتيط بالأمة من
كل جهة ـ ا�ستلم الإمام زمام احلكم،
ت�صرف مع النا�س ،وما هي
ترى كيف ّ
حدود احلريات التي �سمح بها لهم� ،سواء يف
عا�صمته الكوفة ،حيث اختالف املذاهب
وامل�شارب والأعراق والأذواق� ،أو يف الب�صرة
�ضده يف حرب
بعدما ّمتردت بع�ض الطوائف ّ
اجلمل� ،أو مع غريهم من املارقني والقا�سطني
(اخلوارج ،و�أتباع معاوية) .عندما حل �شهر
رم�ضان يف ال�سنة الأوىل من حكومة الإمام
نهى� أن ت�صلى النافلة يف ليايل �شهر
رم�ضان جماعةً ،و�أو�صى ب�أن ت�ص َّلى فرادى،
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واحتج
كما �س ّنها ر�سول اهلل،
َّ
لر�أيه بقوله�( :إنه ما زال هناك من
�أ�صحاب ر�سول اهلل من ي�شهدون
�أنه جاء �إىل امل�سجد الليلة الأوىل من
فا�صطف
ال�شهر الكرمي يريد �أداء النافلة
َّ
امل�سلمون لل�صالة خلفه ،فنهاهم وقال:
هذه ال�صالة ال ت�ؤ َّدى جماعة ،ثم
ذهب �إىل بيته لل�صالة)� .إال �أن �أولئك
الذين اعتادوا على �أدائها طيلة �سنني
مل يطيقوا منعها ،فخرجوا يف مظاهرات
تطالب ب�إلغاء املنع ،فماذا كان رد فعل
الإمام؟ لقد ا�ستجاب ملطالبهم،
ورفع املنع الذي �أ�صدره ،و�سمح لهم
مبمار�سة �س ّنتهم هذه ،رغم �أن تلك ال�س َّنة
مل تكن حتى من الباطل املد َّل�س باحلق،
بل كانت باط ًال وا�ضحاً ال �شك يف
بطالنها وال �شبهة.
 الإمام علي بن �أبي طالب
مل يبادر ب�أية حرب ابتداءُ ،فكل حروبه
فُر�ضت عليه ،و�أولها حرب اجلمل،
والتي ما �إن و�ضعت �أوزارها و ُهزم
جندها حتى هرب الذين �أ�شعلوا فتيلها
واختب�ؤوا يف حجرات �إحدى الدور
يف مو�ضع من الب�صرة ،فتوجه �أمري
امل�ؤمنني يف كوكبة من جنوده �إىل
ذلك املحل حتى انتهى �إىل احلجرة التي
كانت فيها َمن �ألبت الأعداء على الإمام
فعاتبها �أو ًال قائ ًال لها� :أبهذا �أمرك اهلل �أو
عهد به �إليك ر�سول اهلل؟ ثم �أمرها
بالتهي�ؤ لإرجاعها �إىل املدينة املنورة.
وبعد �أن ا�ضطر الإمام خلو�ض معركة
�صفني ،و�سقط القتلى من الطرفني،
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وكان الن�صر قاب قو�سني �أو �أدنى
من �أمري امل�ؤمنني ،تدارك اجلي�ش
املعادي الأمر بحيلة رفع امل�صاحف،
وانطلت حيلتهم على ق�سم كبري ممن
كان يحارب يف ركاب �أمري امل�ؤمنني،
وهددوه �إن مل
فطالبوه بوقف احلرب َّ
ُ
فا�ضط ّر الإمام لوقف احلرب
يفعل.
كما ُ
ا�ضطر خلو�ضها ،وطلب من مالك
الأ�شرت التوقّف عن التقدم ،ثم �أجربوه
على قبول التحكيم ،ثم اعرت�ضوا على
قبوله له بعد ذلك مطلقني �شعاراً ينطوي
على مغالطة فقالوا( :ال حكم �إال هلل).
وهكذا ن�ش�أت فرقة اخلوارج من بطن
جي�ش الإمام نف�سه! ومل ِ
يكتف ه�ؤالء
مبروقهم حتى تظاهروا �ضد الإمام �أي�ضاً،
ورفعوا يف وجهه هذا ال�شعار عندما دخل
امل�سجد وكان يوم اجلمعة ،وهو �إمام
وحاكم لأكرب دولة و�أقواها على وجه
الأر�ض يوم ذاك ،ومع ذلك مل يعاقبهم
الإمام ،بل مل ي�سمح لقادة جي�شه
�أن مينعوهم ،وال �أحال �أحداً منهم �إىل
الق�ضاء �أو ال�سجن ،مع �أنهم كانوا يعلمون
ـ كما كان الإمام نف�سه يعلم ـ ب�أن ر�سول
اهلل قال( :علي مع احلق واحلق مع
علي) .وهذا معناه �أن الباطل كان يهتف
ب�شعاراته يف وجه احلق ،ومع ذلك مل
مينع احلق �أ�صحاب الباطل من حرية
التعبري .ف�أين جتدون مثل هذه احلرية؟!
هل عهدمت حرية كهذه حتى ممن يدعي
حر�صه عليها يف هذا الع�صر املعروف
بع�صر احلريات؟ والأعظم من هذا �أن
ي�سم ه�ؤالء الذين خرجوا
الإمام مل ّ
عليه وهتفوا بهذا ال�شعار يف وجهه ،وال

�سموا باملنافقني ،مع �أنهم كانوا
ر�ضي �أن ُي ّ
�أجلى م�صداق لهذه املادة ،لأن هناك
رواية متواترة عن النبي� أنه قال لعلي
بن �أبي طالب( :ال يحبك �إ ّال م�ؤمن
وال يبغ�ضك �إال منافق �أو كافر).
 �إن املفاهيم التي ينطوي عليها
الغدير ال تتوفر حتى يف عيدي الفطر
والأ�ضحى وغريهما من �أعياد الإ�سالم.
فقارنوا بني كل الأعياد الإ�سالمية ومنها
اجلمعة وبني عيد الغدير ،وانظروا هل
ي�ؤيدنا التاريخ يف كونه �أعظم الأعياد �أم
ال؟ و�إذا كان العامل ال يعرف الغدير
وحرم النهل
وحقيقته ب�سبب �إق�صائهُ ،
من مبادئه وعطاياه ،وحتى بع�ض
علي وابتعد
امل�سلمني مل يتع ّلم من ّ
عن �سريته ،فما هي م�س�ؤوليتنا نحن
الذين �أدركنا بع�ضاً من عظمة الغدير،
ووعينا خ�سارة الب�شرية جراء تغييب
الغدير؟ وبتعبري �آخر :كيف ُنحيي
الغدير؟ �أقول :روي عن عبد ال�سالم بن
�صالح الهروي ،قال� :سمعت �أبا احل�سن
الر�ضا يقول( :رحم اهلل عبداً �أحيا
�أمرنا" فقلت له :فكيف يحيي �أمركم؟
قال( :يتع ّلم علومنا ويع ّلمها النا�س).
والإمام مل يح�صر امل�س�ألة يف ال�شيعة
�أو امل�سلمني فقط ،بل قال (النا�س) �أي
كل النا�س .فعامل اليوم يجهل الغدير،
وتعاليم �أهل البيت بل يجهلها �أكرث
امل�سلمني مع الأ�سف!.

املرجع ال�شريازي:
مل ي�أذن الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي� أيام حكومته بقطع
عطاء حماربيه بعد هزميتهم
يف �ساحة القتال ،بل نهى �أن
ي�سميهم �أحد بـ(املنافقني)،
مع �أنهم كانوا من �أظهر
م�صاديق املنافقني.
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صحابة وصحابة
()1

�إن لدرا�سة التاريخ �أهمية بالغة يف
حتقيق التغيري وبناء النه�ضة ،وتبيني
مقومات الدول واحل�ضارات ،و�أ�سباب
جناحاتها واندثارها ،ف�إن التاريخ لي�س
فقط ،جزء ًا من املا�ضي ،و�سرد ًا لوقائعه
وحوادثه ،و�سري رجاالته املا�ضني ،بل
للتاريخ دوره يف �إنتاج القيم ،و�صناعة
املفاهيم ،وبلورة القناعات ،وت�شكيل
احلا�ضر ،ور�سم امل�ستقبل.

8

يقول اهلل :Qﱫ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹﱪ .الأنفال16/

الآية الكرمية حتذر – بو�ضوح – امل�ؤمنني من
الفرار من الزحف.
وال�س�ؤال :هل �أطاع بع�ض كبار ال�صحابة اهلل
ور�سوله يف هذه الآية الكرمية؟
و�أهمية ال�س�ؤال ت�أتي من �أن �إميان بع�ض
امل�سلمني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع ال�صحابة ،رغم
�أن �صحابة ر�سول اهلل كباقي النا�س ،مل يرد
دليل على ع�صمتهم ،ومل ي�شهد تاريخهم بذلك
�أبداً ،بل مل يدّ ع �أحد ع�صمتهم ،وبالتايل ،ف�إن اخلط�أ
متوقع �أن ي�صدر منهم .كما �أن (�صحيح البخاري)،
ومعه (�صحيح م�سلم) ت�ضمنا عدة �أحاديث عن
ر�سول اهلل تتحدث عن انحراف �أو انقالب �أو
ارتداد بع�ض �أو كثري من ال�صحابة ،منها قوله:
(�إِ يِّن َف َر ُط ُك ْم َع َلى الحْ َ ْو ِ�ض َم ْن َم َّر َع َل َّي َ�ش ِر َبَ ،و َم ْن
َ�ش ِر َب لمَ ْ َي ْظ َم�أْ �أَ َبداًَ ،ليرَ ِ َد َّن َع َل َّي �أَ ْق َوا ٌم �أَ ْع ِر ُف ُه ْم
َو َي ْع ِر ُفونيِ ُ ،ث َّم ُي َح ُال َب ْينِي َو َب ْي َن ُه ْمَ ،ف�أَ ُق ُول� :إِ َّن ُه ْم
ِمنِّيَ ،ف ُي َق ُال� :إِن ََّك اَل َت ْدرِي َما �أَ ْح َد ُثوا َب ْعد ََك،
َف�أَ ُق ُول�ُ :س ْحقاً�ُ ،س ْحقاً ،لمِ َ ْن َغيرَّ َ َب ْعدِ ي) ،ويف ُ
حديث
ا ْب ِن ُع َم َر َع ِن ال َّنب ِِّيَ ( :و ْي َل ُك ْم �أَ ْو َو ْي َح ُك ْم ،ال
ِقاب َب ْع ٍ�ض).
َت ْرجِ ُعوا َب ْعدي ُك َّفاراً َي ْ�ض ِر ُب َب ْع ُ�ض ُك ْم ر َ
وجاء يف (�صحيح البخاري) حديثعن�أبي هريرة،
عن النبي( :بينا �أنا قائم� ،إذا زمرة حتى �إذا
عرفتهم ،خرج رجل من بيني وبينهم ،فقال :هلم،
فقلت� :أين ،قال� :إىل النار واهلل ،قلت :وما �ش�أنهم؟
قال� :إنهم ارتدوا بعدك على �أدبارهم القهقرى ،ثم
�إذا زمرة حتى �إذا عرفتهم ،خرج رجل من بيني
وبينهم ،فقال :هلم ،قلت� :أين ،قال� :إىل النار
واهلل ،قلت :ما �ش�أنهم؟ قال� :إنهم ارتدوا بعدك
على �أدبارهم القهقرى ،فال �أراه يخل�ص منهم �إال
مثل همل النعم) .لذلك ،ف�إن هذا "االلتبا�س"
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يف نظرة بع�ض امل�سلمني لل�صحابة ،يتطلب درا�سة
دقيقة لتاريخ �أولئك ال�صحابة ،ل�ضرورة تقييمهم
على �أ�سا�س التزامهم بنهج ر�سول اهلل.
 معركة �أحد

يف اجلولة الثانية من هذه املعركة� ،أخذ بع�ض
ال�صحابة (الرماة) الطمع بالغنائم ،وتركوا مواقعهم،
رغم �أن الر�سول الأكرم قد �أمرهم ب�أن ال
يربحوا اجلبل ،ولو ر�أوه و�أ�صحابه يقتلون ،فقال
بع�ضهم لبع�ض( :مل تقيمون ها هنا يف غري �شيء
وقد هزم اهلل عدوكم وه�ؤالء �إخوانكم ينتهبون
ع�سكرهم) .ف�أ�صر قائدهم (عبداهلل بن جبري) على
البقاء ،وع�صاه �أكرثهم وانطلقوا ،ومل يبق معه غري
نفر دون الع�شرة! وب�سبب هذه املخالفة تغريت
جمريات القتال ،ودارت الدائرة على امل�سلمني ،من
بعد �أن كانوا الأقرب �إىل ح�سم املعركة ل�صاحلهم،
فقد �أحاط بهم امل�شركون ،وف ّر ال�صحابة جميعاً عن
الر�سول الأعظم ،تاركني له ،ومعه نفر قليل
علي بن �أبي
جداً ،على ر�أ�سهم الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
طالب ،يدفع عنه هجمات كتائب امل�شركني
بقيادة خالد بن الوليد ،ويدور حوله
كالرحى التي تدور حول قطبها ،يطحن الأعداء
املقرتبني من ر�سول اهلل طحناً ،ي�ساعده على
ذلك ال�صحابي الأن�صاري ال�شجاع �أبو دجانة،
و�سهل بن حنيف ،و�أم عمـارة الأن�صاري ،وذلـك
بعد ا�ست�شهاد احلمـزة عم النبي ،وم�صعـب
بن عمري حامل اللواء .وقد قاتل ه�ؤالء امل�ؤمنون
القالئل ،وكافحوا عن ر�سول اهلل كفاحاً
بطولياً عظيماً ،وكان معهم ر�سول اهلل ثابتاً يف
مكانه يرمي الكفار بقو�سه ،حتى انقطع قو�سه ،وقد
�أ�صيب بجراحات ،و�سال دمه على وجهه،
ف�أخذ مي�سحه ويقول( :كيف يفلح قوم خ�ضبوا
وجه نبيهم بالدم ،وهو مع ذلك يدعوهم �إىل
اهلل) .وقد ُ�سمع يف ذلك اليوم �صوت من ال�سماء
علي)،
يقول( :ال �سيف �إال ذو الفقار ،وال فتى �إال ّ
ُف�سئل ر�سول اهلل عن ذلك ،فقال( :هذا

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
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جربائيل).
 �صحابة وخمالفة

�أجمعت امل�صادر على �أنه يف يوم �أحد ،وبعد �أن
�أحاط الكفار بر�سول اهلل ،ال يريدون �إال قتله،
كان من الفارين (عثمان بن عفان) ،الذي �أبعد يف
الهزمية ،ومل يعد �إىل املدينة� ،إال بعد ثالثة �أيام من
املعركة .و�أي�ضاً كان من الفارين (عمر بن اخلطاب)،
الذي مل يظهر له �أي �أثر فعلي �إيجابي يف هذه
املعركة وال يف غريها ،فلقد �صعد �إىل اجلبل ،ومعه
جمع من ال�صحابة ،وفيهم (�أبو بكر) ،بح�سب ما
جاء يف العديد من امل�صادر ،وقد �أكد ذلك الكاتب
امل�صري حممد ح�سنني هيكل ،يف كتابه (حياة
حممد) ،حيث قال يف حديثه عن الفارين يف �أحد:
(ومن بينهم �أبو بكر وعمر ،فانتحوا اجلبل ،و�ألقوا
ب�أيديهم ،فر�آهم �أن�س بن الن�ضري ،وكان قد و�صل
من املدينة مت�أخراً ،وقال لهم( :ما يجل�سكم؟)،
فقالوا( :لقد قتل حممد ر�سول اهلل) .فقال( :يا قوم
�إن كان حممد قد قتل ،ف�إن رب حممد مل يقتل،
فقاتلوا على ما قاتل عليه حممد .وهجم على
الأعداء ،وقاتل قتا ًال �شديداً حتى �سقط م�ضرجاً
بدماء ال�شهادة .ويذكر الطربي� ،أنه (مل ُيقتل �إال
بعد �أن �ضرب �سبعني �ضربة ،وحتى �إنه مل يعرفه
�أحد �إال �أخته ،عرفته من بنانه).
ويذكـر ال�سيــوطي يف (الدر املنثور /ج/2
�ص� :)88أخرج ابن جريــر ،عن كليب قال:
خطـب عمر بن اخلطاب يوم اجلمعة ،فقر�أ �آل
عمران ،وكان يعجبه �إذا خطب �أن يقر�أها ،فلما
انتهى �إىل قوله :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﱪ .قال( :ملا كان يوم �أحد
هزمناهم ،ففررت حتى �صعدت اجلبل ،فلقد ر�أيتني
�أنزو ك�أنني �أنثى الأروى � -أنثى التي�س  ،-والنا�س
يقولون :قتل حممد ،فقلت :ال �أجد �أحداً يقول:
قتل حممد �إ ّال قتلته ،حتى اجتمعنا على اجلبل،
فنزلت الآية :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﱪ.

ويذكر الطربي يف (جامع البيان /ج/4
�ص :)193حدثنا� :أبو ه�شام الرفاعي ،قال:
حدثنا� :أبـوبكر بن عيا�ش ،قال :حدثنا :عا�صم
بن كليب ،عن �أبيه ،قال :خطب عمر يوم اجلمعة،
فقر�أ� :آل عمران ،وكان يعجبه �إذا خطب �أن يقر�أها،
فلما انتهى �إىل قوله :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﱪ ،قال( :ملا كان يوم �أحد
هزمناهم ،ففررت حتى �صعدت اجلبل ،فلقد ر�أيتني
�أنزو ك�أنني �أروى ،والنا�س يقولون :قتل حممد!
فقلت :ال �أجد �أحداً يقول قتل حممد �إ ّال قتلته،
حتى اجتمعنا على اجلبل ،فنزلت :ﱫﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱪ.
مبوازاة ذلك ،ف�إن التاريخ �سجل مواقف
بطولية ل�صحابة �آخرين ،فقد ذكر الواقدي وغريه
من �أ�صحاب التواريخ� ،أن ال�صحابي عمرو بن
اجلموح كان رجال �أعرج ،فلما كان يوم �أحد �أخرج
�أبناءه مع ر�سول اهلل ،ف�أراد �أن يخرج معهم �إىل
اجلهاد فحب�سه �أهله ،وقالوا له( :لقد ذهب بنوك مع
النبي ،و�أنت رجل �أعرج الحرج عليك ،فقال:
(ال يكون �أبداًّ � ،أن �أوالدي يذهبون �إىل اجلنة،
و�أجل�س �أنا عندكم) .قالت زوجته هند بنت عمرو
بن حزام( :ك�أين �أنظر �إليه مولياً ،وقد �أخذ عدته،
وهو يقول( :اللهم ال تردين �إىل �أهلي) ،فخرج
وحلقه �أهله يكلمونه يف الرجوع ،ف�أبى وجاء �إىل
النبي فقال( :يا ر�سول اهلل� ،إن قومي يريدون
�أن يحب�سوين عن اخلروج معك ،و�إين لأرجو اهلل
�أن يط�أ بعرجتي هذه اجلنة) ،فقال النبي�( :أما
�أنت فقد عذرك اهلل ،وال جهاد عليك) ف�أبى ،فقال
النبي لقومه وبنيه( :ال عليكم �أن متنعوه ،لعل
اهلل يرزقه ال�شهادة ،فخلوا عنه) .وحدث بع�ض
امل�سلمني ،عما �شاهده يوم �أحد فقال( :لقد نظرت
�إىل عمرو بن اجلموح حني انك�شف امل�سلمون عن
النبي ،ثم ثاب البع�ض �إليه ،وهو (�أي عمرو) يف
الرعيل الأول ،لك�أين �أنظر �إىل خلفه ،وهو يعرج يف
م�شيته ويقول� :أنا م�شتاق �إىل اجلنة ،وابنه يعدو يف
�أثره ،فقاتال قتاال �شديداً ،حتى قتال جميعاً).

�إن درا�سة علم التاريخ ،والبحث يف
ال�سنن الكونية مطلب رباين ،ومطلب
عقلي ،ف�إن التاريخ بيت اخلربة
الإن�سانية ،ومن ال يعرف التاريخ يتعرث
يف مط ّب ات كبرية� ،أما من ي�ستفيد من
جتارب الذين �سبقوه ،ونتائج �أعمالهم،
فح ّري به �أن ال يكرر التجارب الفا�شلة
ل لآخ رين ،و�أن ي زيد البناء لبنة ،و�أن
يبد�أ من حيث انتهوا ،وبذا �سيملك
حتم ًا فر�صة �سانحة للنجاح ،وعليه
ف�إن املهمة الأكرث �إحلاح ًا ،هي يف كيفية
ق راءة التاريخ ،مبا يف�ضي �إىل فهم
قوانينه ومبانيه.

احلادية والع�شرون/ذو احلجة1434/هـ

9

احلج  ..للذات واجملتمع

منافع احلج الدنيوية ،وهي التي
تتقدم بها حياة الإن�سان االجتماعية،
وي�صفو بها العي�ش ،وترفع بها احلوائج
املتنوعة ،وتكمل بها النواق�ص
املختلفة ،ومن تلك املنافع مايتعلق
بالتجارة وال�سيا�سة والوالية والتدبري
والتعا�ضدات االجتماعية .ف�إذا
اجتمعت �أقوام و�شعوب امل�سلمني من
خمتلف بقاع الأر�ض و�أ�صقاعها ،على
ما بينهم من اختالف يف الأن�ساب
والألوان وال�سنن والآداب ،ثم تعارفوا
بينهم على كلمة واحدة هي كلمة
احلق ،و�إله واحد هو اهلل �سبحانه،
ووجهة واحدة ،وهي الكعبة امل�شرفة.
حينئذ يكون �أداء �شعائر احلج مو�ص ًال
�إىل حالة احتاد امل�شاعر والأحا�سي�س
الدينية ،وبذلك تتحد القلوب ،وتتوافق
الأقوال والأفعال ،ويعي�ش الكل حالة
الأمة الواحدة ،ويحملون ه ّم ًا واحد ًا،
بعد �أن تخمد النعرات ،وتذوب
االختالفات يف بحر من االن�سجام
واالجتماع.
الإمام ال�شريازي
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يف (�أ�شهر معلومات) ،يتوا�صل الأذان
يف النا�س باحلج ،ي�أتون من كل فج عميق،
�إىل البيت احل��رام ،يقفون جنباً �إىل جنب،
الأبي�ض والأ�سود ،العربي والأعجمي ،الغني
والفقري ،احلاكم واملحكوم ،الرجل وامل��ر�أة،
الكبري وال�صغري ،تلبية لنداء التوحيد ،و�أداء
ملنا�سك تعبدية ،تتماهى مع رحلة نبي اهلل
�إبراهيم اخلليل ،التي قطعها عرب �أر�ض
�أور وبابل وال�شام واجلزيرة ،متخطياً ال�سهول
واله�ضاب والوديان ،ليحل يف نهاية املطاف
يف مكة املكرمة ،التي خ�صها اهلل Qب�أن
كانت مقراً لبيته احلرام ،الذي كان وما زال
و�سيبقى ،حم ًال اللتقاء امل�سلمني ،من الذين
من اهلل عليهم با�ستطاعة �إىل احلج �سبي ًال،
ّ
قا�صدين البيت العتيق ،قال :Qﱫﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ.

ويف جملة ما �أو�صى به ،وهو ُيبينِّ �أهمية
احلج ،و�أنه رمز بقاء الإ�سالم ،قال �أمري امل�ؤمنني
الإمام علي بن �أبي طالب ..( :اللهَّ َ اللهَّ َ
فيِ َب ْي ِت َر ِّب ُك ْم َفلاَ َي ْخ ُلو ِم ْن ُك ْم َما َبقِي ُت ْمَ ،ف�إِ َّن ُه
�إِنْ ُتر َِك لمَ ْ ُت َن َاظ ُروا � -أي �أنّ البالء الإلهي
�سي�شملكم  ،-و�أَ ْد َنى َما َي ْرجِ ُع ِب ِه َم ْن �أَ َّم ُه �أَنْ
ُي ْغ َف َر َل ُه َما َ�س َل َف .)..وقالُ مذكراً �أهمية
هذه ال�شعرية الإلهية املقد�سةَ ..( :ج َع َل ُه
ِل ْ�سلاَ ِم َع َلماً .)..ومما جاء يف
ُ�س ْب َحانَ ُه و َت َعالىَ ل ْ إِ
خطبة ال�سيدة فاطمة الزهراء ..( :فجعل
اللهّ الإميان تطهرياً لكم من ال�شرك ،وال�صالة
تنزيهاً لكم عن الكرب ،والزكاة تزكية للنف�س،
ومناء يف الرزق ،وال�صيام تثبيتاً للإخال�ص،
واحلج ت�شييداً للدين).

 �أرقى جتمع �إن�ساين

ين الطبع ،متيل
�إن الإن�سان بفطرته مد ّ
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نف�سه �إىل االجتماعات والت�آلف مع الآخرين،
والركون �إىل اجلماعة واالختالط بها ،وهذا هو
�سبب تكون املدنية و�إن�شاء املدن واملجتمعات
الكبرية .وهذا امليل يعرب عن غريزة فطرية
موجودة يف الإن�سان ال�ساعي �سعياً دائباً
لإ�شباع غرائزه ،ف�إن ميله نحو ّ
التوطن �ضمن
جمموعة من النا�س ،والعي�ش معهم عبارة
عن �إ�شباع لغريزته هذه ،وتكوين الأ�سرة
�أي�ضاً �صورة �أخرى من �صور �إ�شباع الغريزة
االجتماعية ،وغريزة االجتماع ت�ؤمن للإن�سان
ح�سن الألفة واالختالط الب�شري ومنافع
�أخرى �سوف نتعر�ض لها.
يقول الإم��ام ال�شريازي�( :أكدت
ال�شريعة على االجتماع ،وخري منوذج لذلك
هو �شعائر احلج ،و�صالة اجلماعة ،والروايات
التي تبني ا�ستحباب ال�سفر مع الآخرين،
وغريها من املوارد التي حتث على االجتماع
�أو اال�شرتاك مع اجلماعة امل�ؤمنة .ولي�س هذا
مقت�صراً على الإن�سان فح�سب ،بل يبدو
وا�ضحاً يف ال�سلوك اجلمعي لدى احليوانات
�أي�ضاً� ،إذ �إن الهجرة اجلماع ّية للطيور مث ًال،
م�س�ألة متثل منوذجاً عايل االن�سجام من مناذج
الفعالية اجلمعية ،وجند الأمر نف�سه يف جتمعات
النمل والنحل وغريها ،وكل ذلك برهان عقلي
على �أهمية احلياة االجتماعية و�ضرورتها� .إذن،
م�س�ألة االجتماع من �أ�سا�سيات بقاء ودوام
املخلوقات وعلى ر�أ�سها الإن�سان .واحلج ميثل
�أرقى و�أ�شرف جتمع للإن�سانية ملا يت�ضمنه من
فوائد ومنافع روحية ،وهذا ما �صرحت به الآية
الكرمية ﱫﮙ ﮚ ﮛﱪ ،وهذا
ينمي يف الإن�سان روح التعاون واملحبة).
الذكر ّ
 وقفة مع الذات

يقول الإمام ال�شريازي( :للحج
منافع �أخروية ،وهي وجوه التقرب �إىل اهلل
تعاىل ،مبا ميثل عبودية الإن�سان من قول وفعل،
وعمل احلج مبا له من منا�سك تت�ضمن �أنواع

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين� :ص ـ ب  1921املنامة ـ البحرين
هاتف  17230236فاك�س17254690

العبادات ،من التوجه �إىل اهلل ،Qوترك لذائذ
احلياة ،و�شواغل العي�ش ،وال�سعي �إليه،Q
بتحمل امل�شاق والطواف حول بيته ،وال�صالة،
والت�ضحية ،والإنفاق ،وال�صيام ،وغري ذلك،
واحلج مبا فيه من منا�سك ميثل دورة كاملة
يف م�سرية التوحيد ونفي ال�شريك) .من هنا،
ف�إن احلج وقفة يختلي بها الإن�سان مع نف�سه
ليحاورها ويكا�شفها ويعاتبها ،واحلج مواجهة
ي�ستك�شف بها احلاج موقعه ،هل ما زال يف
�ساحة الإميان �أم �إنه قد ا�ستدرج من حيث
يعلم �أو ال يعلم �إىل خارجها؟! وهل ما زال
يف مراتب الإميان الدنيـا ،حيث ا�ستوقفت
�صعوده �صغائر ذنوبه وفلتات �أفعاله؟! واحلج
رحلة ينطلق احلاج فيها  -بعد ندم وتوبة -
ملحا�سبة الذات �إزاء م�س�ؤوليتها ،فيما عليها
للأهل ،واجل�ي�ران ،والأ���ص��دق��اء ،والأم��ة،
والإن�سانية جمعاء ،ليت�ساءل :هل النا�س
منه يف راحة؟! وهل هو من خري النا�س ،من
حيث �إنه م ِْن �أنفعهم لهم؟! وهل يتقرب من
خاللهم �إىل رب اخلالئق ،فرياهم �إما �أخاً يف
الدين �أو نظرياً يف اخللق؟! وهل هو ما قبل
احلج وبعده �سيان؟! يقول الإمام الر�ضا:
(�إمنا �أمروا باحلج لعلة الوفادة �إىل اهلل Qوطلب
الزيادة ،واخلروج من كل ما اقرتف العبد ،تائباً
مما م�ضى ،م�ست�أنفاً ملا ي�ستقبل ،مع ما فيه من
�إخراج الأموال ،وتعب الأبدان ،واال�شتغال
عن الأهل والولد ،وحظر النف�س عن اللذات،
�شاخ�صاً يف احلر والربد ،ثابتاً على ذلك ،دائماً
مع اخل�ضوع واال�ستكانة والتذلل ،مع ما يف
ذلك جلميع اخللق من املنافع ،جلميع من يف
�شرق الأر�ض وغربها ومن يف الرب والبحر ،ممن
يحج وممن مل يحج ،من بني تاجر وجالب وبائع
وم�شرت وكا�سب وم�سكني ومكار وفقري ،وق�ضاء
حوائج �أهل الأطراف يف املوا�ضع املمكن لهم
االجتماع فيه ،مع ما فيه من التفقه ،ونقل
�أخبار الأئمة �إىل كل �صقع وناحية).

 م�ؤمتر عاملي

�إن احلج لي�س عم ًال عبادياً فح�سب ،بل
يعد �أحد �أهم ال�شعائر الإلهية ،التي �أنعم اهلل
بها على الأمة الإ�سالمية خا�صة ،دون غريها
من الأمم .واحلج م�ؤمتر عاملي للم�سلمني ،يبعث
يف نفو�س امل�سلمني روح الإمي��ان والتقوى،
ونبذ التفرقة ،وتر�سيخ الوحدة ،وتوطيد
ف�ضيلة التعاون على الرب والتقوى ،وهو ملتقى
�إمي��اين ي�شعر من خالله امل�سلمون بقوتهم
وعزتهم .واحلج قبل �أن يكون مكاناً يجتمع
فيه امل�ؤمنون القادمون من �شتى بالد الأر�ض
ليتعارفوا فيما بينهم ،وليتقاربوا مبحبة بع�ضهم
بع�ضاً ،على �أخوة الإ�سالم و�صالح الأعمال،
ف�إن احلج فري�ضة يتعاهد من خاللها امل�ؤمنون
على اجتناب الإثم والبغي والعدوان ،و�أن دم
امل�سلم على امل�سلم حرام ،وعر�ضه حرام ،وماله
حرام ،وليبحثوا عن �سبل االرتقاء بواقع الأمة
يف جماالت الإميان والعلم والف�ضيلة والرفاه
واحلياة ،ومد يد العون ال�ستنقاذها من اجلور
والقهر ،وحت�شيد الإمكانيات النت�شال �شبابها
من وحل التع�صب والتكفري والكراهية.
يقول الإم��ام ال�شريازي( :احلج �أقوى
مظهر �إ�سالمي ،ومن خالله يو�صل امل�سلمون
�أفكارهم و�آراءهم حول الكون واحلياة ،وكل ما
يتعلق بعقيدتهم �إىل كل بقاع العامل .واحلج
من �أعظم الو�سائل التي ي�ستطيع من خاللها
امل�سلمون �إظهار القوة والعزة واملنعة ،والعودة
�إىل الإ�سالم والإمي��ان احلقيقي ،ال��ذي هو
الطريق الوحيد الذي يو�صل امل�سلمني �إىل
منابع القوة والهيبة ،ويجعلهم �أمة عزيزة كرمية،
ت�ستطيع مواجهة الأعداء ،و�إف�شال م�ؤامراتهم
وكيدهم ،فاحلج عبادة تع ّبئ امل�سلم ،وترفده
وتزيده قوة ،فال يخ�شى �أية قوة مهما جتربت
وطغت ،وكيف يخ�شى امل�سلم تلك القوى
وهو م�ؤمن ب�أنها �أمام قوة اهلل تعاىل لي�ست �شيئاً
مذكوراً).

هناك روايات ت�ؤكد� ،أن الهدف من
احلج هو ذكر اهلل �أو ًال ،ثم الت�أ�سي
بر�سول اهلل ،فحينما ي�شاهد
النا�س �آثاره وم�شاهده الكرمية،
ف�إنهم ي�ستذكرون ويعي�شون �أيام
اهلل ،وبزوغ �أنوار الر�سالة اخلامتة،
ويتذكرون �أتعاب الر�سول العظيم
وت�ضحياته وجهوده من �أجل تثبيت
�أ�س�سها و�أركانها� ،أما التبادل الثقايف،
والتعرف على م�شاكل امل�سلمني،
و�إيجاد احللول املنا�سبة لها ،فهي من
�ضروريات االهتمام ب�أمور امل�سلمني،
وهي من �أهم مايحققه احلج.
الإمام ال�شريازي
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علي  ..مظهر قيم الأنبياء
ّ
ولد الإمام �أمري امل�ؤمنني ،علي بن �أبي
طالب ،يف مكة املكرمة ،بعد والدة الر�سول
الأكرم بثالثني �سنة ،وهو �أول مولود ها�شمي
حم�ض ،كونه قد ولد لأب و�أم ها�شميني ،ف�أبوه �أبو
طالب بن عبد املطلب بن ها�شم ،و�أمه فاطمة بنت
�أ�سد بن ها�شم .وكانت والدته يف الكعبة امل�شرفة،
�سابقة يف مكة املكرمة وقري�ش و�سائر العرب
والب�شرية ،وبذا �أراد اهلل� Qأن مييزه منذ والدته
الأوىل ،تنويهاً به ،و�إعالناً عنه.
هو ابن عم الر�سول الأكرم� ،شقيق والده
الوحيد لأبيه و�أمه ،ن�ش�أ يف حجر الر�سول الأعظم،
وكان والده �أبو طالب قد �أملق ،فتقا�سم �إخوته
كفالة �أبنائه ،وفق ما جرت عليه تقاليد العرب
وقري�ش ،و�شاركهم الر�سول يف ذلك ....فكان
الإمام وهو الأ�صغر بني �إخوته ،من ن�صيب الر�سول
الأعظم ،فن�ش�أ يف كنفه ،وتواله برعايته وتربيته
وت�أديبه ،ف�شرب� صفاته وخلقه.
عمه
وكان الر�سول الأعظم قد ن�ش�أ يف كنف ّ
�أبي طالب ،بعد وفاة جده عبد املطلب ،وبعد وفاة
والدته وهو طفل ،تولت ح�ضانته ورعايته ،والدة
�أمريامل�ؤمنني فاطمة بنت �أ�سد ،عمته وزوجة عمه،
وقد حفظ الر�سول الأعظم لها هذه الأمومة حتى
وفاتها ،حيث �أدخلها القرب بنف�سه ،وتو�سد بجانبها.
ولهذه املقدمات املتعلقة بالوالدة والن�ش�أة
والرحم ،فقد متيزت هذه ال�صلة ،بني الر�سول
الأكرم وو�صيه ،حتى باتت ت�شكل احتاداً ووحدة،
جت ّلت يف جميع املدركات واجلوانب ال�سلوكية ،يف
القول والعمل.
ي�ضاف �إىل ذلك التقدي�س الإلهي لهذه ال�صلة،
الذي حفظ يف الذكر احلكيم ،و�صدح به القر�آن
الكرمي.
وهو امل�شار �إليه يف �آية املباهلة :ﱫﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﱪ ،وب�إجماع �أهل التف�سري وال�سري

والأخبار� ،أن املق�صود ب�أنف�سنا ،هو الإمام �أمري
امل�ؤمنني يف تبيان عالقته من الر�سول الأعظم� ،إذ
كان مع ال�سيدة الزهراء وولديهما الإمامني احل�سن
واحل�سني يف مباهلة ن�صارى جنران.

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

الغدير هو الوعاء الذي ت�صبّ فيه جميع ت�ضحيات الر�سول
الكرمي ،وهو خمزن الأحكام والآداب التي �أوحى اهلل تعاىل بها
�إىل ر�سوله الأمني .و�أي عقيدة ال تغرف من معني الغدير فهي لي�ست
على �شيء .والغدير رو�ضة الف�ضائل والأخالق واملكارم واملحا�سن،
بل هو املكارم بعينها .والغدير بجوهره وروحه يعني مدر�سة �أمري
امل�ؤمنني التي ت�صلح لإ�سعاد الب�شر �أجمع .و�إن عيد الغدير لي�س
يوم �أمري امل�ؤمنني وحده ،بل هو يوم الر�سول الكرمي
�أي�ض ًا ،بل يجب القول ،ب�أنه يوم اهلل تعاىل ،لأن مراد الر�سول
الكرمي ،و�أمري امل�ؤمنني يف طول مراد اهلل تعاىل.
املرجع ال�شريازي

وعليه ف�إن �صلة الإمام �أمري
امل�ؤمنني ،بالر�سول الأعظم،
ت�ستمد من عنوانني ،الأول "�صلة
القرابة والرحم" املادية ،والثاين
"ال�صلة الروحية املقد�سة"،
املرتبطة بالن�ص الإلهي القر�آين،
والن�ص النبوي ال�شريف.
ثم يجلل اهلل ه�ؤالء الأربعة
بالك�ساء ،مع الر�سول الأعظم وفيهم �أمري
امل�ؤمنني( ،فاطمة و�أبوها وبعلها وبنوها) ،وتنزل
الآية ال�شريفة ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮍﮎﮏ

ﮋﮌ
ﮐﱪ .وقد ثبت �أنها بحق اخلم�سة �أهل

البيت و�أهل الك�ساء دون �سواهم.
ثم ي�ؤاخي الر�سول الأكرم بني املهاجرين
والأن�صار يف املدينة املنورة ،وي�ستثني الإمام
علي في�ؤاخيه مع نف�سه ،وحني ا�ستبقاه يف
املدينة حلماية الأهايل يف غزوة تبوك ،و�س�أله
الإمام عن ذلك ،قال له�( :أال حتب �أن
تكون �أخي� ،أنت مني مبنزلة هرون من مو�سى،
�إال �أنه ال نبي بعدي) ،يف �إ�شارة �إىل دعوة نبي اهلل
مو�سى ربه� ،أن يجعل من �أخيه نبي اهلل هارون
لي�شد به �أزره ،ملا يتح ّلى به من ف�صاحة
وزيراً لهّ ،
وعلم غزير ،ف�ض ًال عن عمق املودة والوالء املطلق
له ،فا�ستجاب اهلل لدعائه ،ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱪ.

ثم يقول عنه الر�سول الأعظم ،عندما ر�أه
حجة على �أمتي يوم القيامة)،
مقب ًال�( :أنا وهذا ّ
و(علي مع احلق واحلق مع علي).
عمه العبا�س بن عبد املطلب� ،أنه
وقد روى ّ
�شهد الإمام عليا ي�صلي خلف الر�سول
الأكرم ،ومعهما خديجة بعد زمن من
البعثة ،يقول العبا�س( :واهلل ما على هذه الأر�ض
على هذا الدين غري ه�ؤالء الثالثة).
�إن من يقر�أ ال�سرية النبوية �-أو خمت�صراً عنها -

�سيعلم فوراً ا�سم املر�شح خلالفة الر�سول
الأعظم ،علي بن �أبي طالب ،فهو� :أول
امل�سلمني ،و�أول املجاهدين ،و�أول امل�ضحني،
والأول يف كل امليادين واملهمات .وهكذا ال
تكون عملية اختيار علي بذاته ،فر�ضاً �إكراهياً
على النا�س ،و�إمنا هي عملية تلقائية �ش�أنها �ش�أن
النبات الذي زرعت بذرته يف الأم�س ،ف�أ�صبح
بعد مراحل النمو �شجرة وارفة الظالل.
يقول الفقيه �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا
ال�شريازي( :هناك حديث مروي عن
ر�سول اهلل ،وهو حديث رواه ال�سنة وال�شيعة،
مب�ضامني خمتلفة و�أ�شكال متعددة ،ومن بني من
رواه� ،أحمد بن حنبل �إمام احلنابلة يف م�سنده،
روي يف م�سند �أحمد بن حنبل ،مقطع من
هذا احلديث .وقد بينّ ر�سول اهلل يف هذا
احلديث� ،أن هنالك جمموعة من القيم الإن�سانية
الكربى ،جت�سدت وجتلت يف حياة جمموعة من
�أنبياء اهلل ،و�أن هذه القيم جميعاً ،قد متثلت
وجتلت يف حياة �سيدنا وموالنا �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب .يقول النبي الأكرم
يف هذا احلديث( :من �أراد �أن ينظر �إىل �آدم
يف علمه ،و�إىل �إبراهيم يف حلمه ،و�إىل داود يف
زهده ،و�إىل �أيوب يف �صربه ،و�إىل �سليمان يف
ق�ضائه ،و�إىل �إ�سماعيل يف �صدقه ،و�إىل مو�سى يف
مناجاته ،و�إىل عي�سى يف عبادته فلينظر �إىل علي
بن �أبي طالب) ،هذه القيم الإن�سانية الكربى
التي متثلت كل واحدة منها يف حياة واحد من
الأنبياء بحيث غدا ذلك النبي مظهراً لهذه
القيمة الإن�سانية الكربى ،جميع هذه ال�صفات
متثلت يف حياة �شخ�ص ،هو موىل املوحدين و�إمام
املتقني �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب.
* �إ�صدار :م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي العاملية
* �إعداد  :جلنة اال�سفتاء يف مكتب الإمام ال�شريازي
* توزيع :م�ؤ�س�سة امل�ستقبل للثقافة والإعالم
ت�صميم و�إخراج :موقع الإمام ال�شريازي
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