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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب 

مة األبدية القاسم املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  )١(الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية
  يقول تبارك وتعاىل: 

  )٢()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (
  ويقول جل امسه:

    )٣()ْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اِإلْسالَم ِديناً اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَ (
  :(عليه السالم)حبق أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  (صلى اهللا عليه وآله)ويقول رسول اهللا 

اْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه َو اْخـُذْل َمـْن َخَذلَـُه َو َأِدِر اْلَحـقَّ  َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه اللَُّهـمَّ َواِل َمـْن َواالُه َو َعـاِد َمـْن َعـاَداُه وَ ((
  )٤())َمَعُه َكْيَف َما َدار

  الترابط الجوهري بين آية (الرحمة) وآية إكمال الدين
ـــ(وبـــني اآليـــة الثانيـــة  )َوَمـــا َأْرَســـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـــًة ِلْلَعـــاَلِمينَ (هنـــاك تـــرابط جـــوهري بـــني اآليـــة األوىل  ْوَم َأْكَمْلـــُت َلُكـــْم ِديـــَنُكْم اْليَـ

ا يتجلـىاآلية الثانية  وسيتضح ذلك عرب التوقف عند )َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اِإلْسالَم ِديناً  عمـق  والتدبر فيها إذ 
  فهي كالتمهيد إلثبات ذلك وبرهنته وإيضاحه.، ذاك الرتابط اجلوهري

ــا يتضــح عمــق الــرتابط اجلــوهري بــني آيــة الرمحــة وآيــة وهنــاك إضــاءات كثــرية و  بصــائر يف آيــة االكمــال نشــري إىل بعضــها هنــا و
  االكمال.
  :  فنقول

  اإلضاءة األولى: (اكملت) التشريع و(اتممت) للتكوين
وهـو قولـه  لتشريعي، واملقطع الثاينيشري إىل البعد ا )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم...(وهو قوله تعاىل:  أن املقطع األول املستظهر

أي ان التشـريع ، يف هـذا اليـوم أركانـه الـدين قـد اكتملـت يشري إىل البعد التكويين، ومعىن ذلك ان )َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي(تعاىل: 
، النبــوة يف ذلــك اليــوم اإلهلــي هلندســة حيــاة البشــرية علــى امتــداد التــاريخ قــد أكتمــل بوضــع حجــره األســاس وهــو حجــر الواليــة بعــد

يف هـذا اليـوم بنصـب أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب  )َوأَْتَمْمـُت َعلَـْيُكْم نِْعَمتِـي(وتكوينـا إذ  )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكـْم ِديـَنُكْم...(تشريعاً إذ 
                                                            

يف الثالـث عشـر ألقيت هذه احملاضرة يف ضمن سلسلة دروس التفسـري أيـام األربعـاء مبناسـبة أيـام مولـد أمـري املـؤمنني ومـوىل املوحـدين عليـه صـلوات املصـلني  )١(
  اإلمام اجلواد صلوات اهللا وسالمه عليه يف العاشر منه. من شهر رجب ومولد 

 

  .١٠٧االنبياء  )٢(
  .٣املائدة:  )٣(
ج البالغة ج )٤(   .٣٧٤ص ٢منهاج الرباعة يف شرح 
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بعــد فهــو مــن العبــاد  يمــاطالــب (عليــه صــلوات املصــلني) مبعــىن ان اهللا تعــاىل قــد أكمــل تكوينــاً علينــا نعمتــه، فــان حــدث تقصــري ف
ا والطــرق  امــا فيمــا كــان ينبغــي للكــرمي أن يفعلــه فقــد أكمــل التشــريع وأمت النعمــة تكوينــاً  وعلــيهم ان يتحملــوا التبعــات بتــوفري مقتضــيا

  إليها.
  النعمة التكوينية في الوالية العلوية لثانية:اإلضاءة ا

  الكرمية ؟  اآليةماذا تعين النعمة يف 
والظــاهر ان مــا ذكـره املفســرون يف تفسـري النعمــة يف اآليــة هـو تفســري باملصــداق  (النعمــة التكوينيـة): هــوالنعمـة د باملــرا ظـاهر انال

ألن  دون شك كأجلى مصاديق تلك النعمة التكوينيـةبالعلم واحلكمة وهو صحيح  بعض املفسرين هاأي بأجلى املصاديق فقد فسر 
أَنَا َمِديَنُة اْلِعْلـِم (( :(صلى اهللا عليه وآله)وقد قال  (صلى اهللا عليه وآله)لم رسول اهللا هو باب مدينة ع (عليه السالم)أمري املؤمنني 

ْلَيْأتَِها ِمْن بَاِبَها    )١())َو َعِليٌّ بَابـَُها َفَمْن َأرَاَد َمِديَنَة اْلِعْل ِم فـَ
فقـد عرفّنـا ، لكـل البشـرية علـى امتـداد التـاريخكمـوىل   (عليه السـالم)األمري  (صلى اهللا عليه وآله)وعندما نصب الرسول االكرم  

اْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكْم َوأَْتَمْمـُت (على بوابة العلم الصحيح، وعلـى النبـع األصـيل النقـي العـذب، وعلـى املـاء الفـرات العـذب، 
   )َعَلْيُكمْ 
ذلـك العلـم الـذي ، شـرع لنـا أبـواب العلـم واحلكمـةنـه : ا-أي من أبـرز مصـاديقه بـل أبرزهـا  – النعمة إمتاموبالتايل يكون معىن  

  .  باحلكمة النظرية والعملية مامما قد يُعرب عنه، يرتبط باجلانب النظري أو األعم، واحلكمة ترتبط باجلانب العملي
وهــو تفســري باملصــداق  وهــو أيضــاً صــحيح، باجلنــة )َوأَْتَمْمــُت َعَلــْيُكْم نِْعَمِتــي(وقولــه تعــاىل: الــبعض فســر املقطــع الثــاين كمــا ان 

مـن يقبـل التوحيـد ويعمـل أي ان بأن أوجبت دخـولكم اجلنـة إن التـزمتم وإن أطعـتم،  )َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي(فيكون معىن ، أيضاً 
  .مبقتضياته ومستلزماته ويقبل النبوة والوالية وميشي على هذا الدرب فقد وجبت له اجلنة و متت له النعمة

إىل إشــارة  )َوأَْتَمْمــُت َعلَــْيُكْم نِْعَمتِــي(إشــارة اىل اجلانــب التشــريعي، كمــا ان  )اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكمْ  (اىل إذن قولــه تعــ
  آخر. يستدعي جماالً غري ذلك مما  :ومنها، إجياب اجلنة :ومنه، احلكمة :ومنه، ومنه: العلم، جلانب التكويينا

قولـه ام نعم اهللا التكوينية وكماهلا ومن ذلك كله نكتشف عمق الـربط بـني اآليتـني الشـريفتني فـان واحلاصل: ان بالوالية العلوية مت
ان  يسـتفاد منـه عموميـة العلـة الغائيـة لالرسـال وهـي الرمحـة للعـاملني، أي انـه يسـتفاد منهـا )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ ( :تعاىل

يـتم النعمـة يكمـل التكـوين بـان عـاملني أن يكمـل التشـريع، كمـا ان مـن مقتضـيات ومسـتلزمات ذلـك أن من مقتضـيات كونـه رمحـة لل
   .(عليه السالم)علي بن أيب طالب  ولياً على البشرية وهو (صلى اهللا عليه وآله)خري خالئق اهللا بعد الرسول  علينا بنصب

يَـا أَيـَُّهـا الرَُّسـوُل بـَلِّـْغ َمـا  (: قـال تعـاىل ،الـذي يبلـغ هـذا االمـر وبـان يكـون هـ (صـلى اهللا عليـه وآلـه)الرسـول  أمر اهللا تعـاىلوقد 
بتشـريع نـاقص، وال يعقـل مـن الكامـل أن يـأيت بشـئ نـاقص  ألن اهللا ال يايت )أُنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتهُ 

    يشرعه.أو  او أن ينتج الناقص
ولكشـف عـن نقـص ، وهو حمـال لكشف ذلك عن نقص يف التشريع رسول صلى اهللا عليه وآله مل يبلغ رسالة اهللا تعاىلفلو أن ال

                                                            

  .٤٣٠ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )١(
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ــْم (اإلنــذار صــارخاً ولــذا جــاء ، ملــا ميكنــه حبســب قابليتــه االمكانيــة ان يســتوعبهيف كمــال اإلفاضــة علــى احملــل القابــل تكوينيــاً  َوِإْن َل
   .)هُ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالَتَ 

(إعــالن اإلمامــة واإلمــام علــى النــاس مــن األقــل واألكثــر اإلرتبــاطيني، أي إن مل تبلــغ هــذا االمــر وكــأّن ذلــك يفيــد انــه مــن حنــو 
  بعدك) فسوف ال يكون ما قمت به مثمراً ألن هذا شأن احلقائق االرتباطية.

طــوال ثالثــة وعشــرين ســنة، وبلــغ مــن رســاالت اهللا بــذل جهــوداً هائلــة،  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)أن مــن الواضــح ان النــيب األكــرم 
ضــربة عــدم تبليــغ رســالة اهللا أبــداً ألن تــرك تبليغــه يعــد مبثابــة  يعــد هــذا االمــر تــرك الشــيء الكثــري، لكــن اآليــة الكرميــة تشــدد علــى ان

  .(صلى اهللا عليه وآله)بالصميم لكل جهود النيب االكرم 
أن يكمـل  ملرِسـله مـنبد  حيث أن الرسول صلى اهللا عليه وآله أُرسل رمحة للعاملني فالإًذن الرتابط جوهري بني اآليتني الكرميتني 

(صـلى مل ينصـب الرسـول  إذا انـه –ووجوهه عديـدة  –ومن وجوه ذلك  وإال مل يكن رمحة للعاملنيخليفة له من بعده الدين بنصب 
بـل والكبـت واإلرهـاب بأسـوء ، ده خلـيم الظـالم واجلهـل والضـاللمن بعـ (عليهم السالم)األئمة األطهار اإلمام علياً و  اهللا عليه وآله)

المــات الــيت جــرت علــى أهــل البيــت علــيهم الســالم وأزكــى الســالم ورغــم عــزهلم الظرغــم كــل وذلــك ألنــه معانيــه علــى الكــون كلــه، 
لـك هـو الـذي حـال دون ان وأنواع تصديهم للطغاة وجهـادهم املريـر يف ذوجودهم الواقعي  إال ان الظاهري عن مناصبهم يف اخلالفة

مـن املسـتبدين والطغـاة وغـريهم زمن احلجاج وصدام وهتلر وموسـليين  يف ظالم واستبداد وظلم كالذي جرىالدنيا كلها دائماً  تعيش
  .بل واسوأ منه

مـن اهللا لطـف كوجـود النـيب املرسـل مام املعصـوم  قاعدة اللطف مبعىن ان وجود اإل (عليه السالم)وتدل على ضرورة نصب اإلمام 
   .ولواله لساخت االرض باهلها كما ورد يف االحاديث الصحيحة الصرحية )١(تعاىل كما ان نصبه اماما للناس لطف اخر منه تعاىل

  :الثالثةاإلضاءة 
    ثالثية: الخالق، الخلق، الرسالة

أطـراف أو أضـالع  عـن )ْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكـْم اِإلْسـالَم ِدينـاً اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِ (اآلية الثانية تفصح 
  يف املعادلة: ثالثة
    املسلمون. املخاطبون باآلية وهمالضلع األول: الناس   )١
  .والرسالة السماوية الدين :الضلع الثاين  )٢
  .  اهللا سبحانه وتعاىلاإلسالم ديناً وهو  موالراضي هل مم نعمته عليهتِ مُ ـنهم والل للمسلمني ديَ كمِ مُ ـالهو  :الطرف الثالث  )٣

  والرسالة.  اخلالق، اخللق، الدين :ها هنا أطراف ثالثة :اخرىوبعبارة 
   :متقن ومتكامل إىل أبعد احلدود يف اآلية الكرمية ان الكالم

ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكمْ  ( :فــان قولــه تعــاىل الــدين هــو الــذي يهنــدس حياتنــا يف و ، الــدين اتصــف باالكتمــاليشــري اىل ان  )اْليَـ
   .عالقتنا مع أنفسنا ومع اآلخرين ومع الطبيعة ومع اخلالق أيضاً ومع النبات واجلماد

                                                            

 فصلنا احلديث عن ذلك يف كتاب (فقه التعاون على الرب والتقوى). )١(
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  هو الدين وقد أكتمل. :فالضلع األول
    )َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي (قد متت عليهم النعمة و فهم املسلمون  :اما الضلع الثاين

وقـد اشـار اىل ذلـك بقولـه تعـاىل دينـاً ) امتـام هـذا االمـر (الواليـةاإلسـالم مـع  رضيأكمل وأّمت و  رب فقداما الطرف االخر وهو ال
وإذا كــان الــرب هــو الــذي أكمــل وأّمت ورضــي فهــل يتصــور بعــد ذلــك نقــٌص أو إشــكال أو احتمــال  )َوَرِضــيُت َلُكــْم اِإلْســالَم ِدينــاً (

  خطأ؟
وان ، (رضـي) هلـم اإلسـالم دينـاأكمل وأمت فان اهللا تعاىل قد  :ليق به تلك الصفةتا فهنا ثالثة أطراف هلا ثالثة صفات، كل منه

  قد (متت عليهم نعمة اهللا الدائمة)  وأسلموا هللا حقاً  الذين مشوا على الدرب كما ان باإلكمال واإلكتمال)،قد اتصف بـ(الدين 
  )ينَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلمِ (مقتضيات ونتائج 

ا الثالثـــة تـــرتبط ارتباطـــاً جوهريـــاً باآليـــة األوىل أيضـــاً،أي قولـــه تعـــاىل  ـــا َأْرَســـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـــًة (هـــذه األطـــراف الثالثـــة مبواصـــفا َوَم
رسلذلك ان  )ِلْلَعاَلِمينَ 

ُ
مـري ورضـى الـرب امنـا يكـون يف نصـب أ، من يُرَسل رمحة للعاملني ينبغي أن يفعل ما يستوجب رضى الرب امل

  . هو وأوالده الطاهرين اىل ابد االباد، وهاد من الضالل لألمةكقائد  املؤمنني (عليه صلوات املصلني)
   :وليس شيئني فقطمرتابطة متسلسلة ثالثة أشياء على عباده ب اهللا تعاىل مينّ مقتضى الرمحة اإلهلية أن  وصفوة القول: ان

  املتكاملة للحياة السعيدة.العام حلياة البشرية واهلندسة التخطيط  الذي جيسد الشيء األول: أن يكمل الدين
  . التكوينية على املسلمني أن يتم النعمة: الثاينوالشيء 

  .ذلككل عنا بعد   تعاىل ان يرضى اهللا :الشيء الثالث
  اإلمامة. ورضوانه قد جعله منوطاً بالتسليم ألمر )َوِرْضَواٌن ِمْن اللَِّه َأْكبَـرُ (شيء إذ كل   فوقوهذا االخري 

  ))َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالهُ ((وقفة هامة عند رواية 
َعِلـيٌّ َمـْوَالهُ ((اإلضاءات والبصائر اهلامة يف الرواية الشـريفة  احدىنتوقف االن عند وال بد ان   والـيت توضـح ))َمْن ُكْنُت َمـْوَالُه فـَ

    :اآليتني الشريفتني. فنقولبعض العمق يف  –بدورها  –
نزل االمني  وقديف يوم الغدير  (عليه السالم)وحيث أنه قد أمر بنصب علي  رمحة للعاملني (صلى اهللا عليه وآله)ملا كان الرسول 
ذه اآل يعـين  يعـين فيمـا فـان ذلـك )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِـي َوَرِضـيُت َلُكـْم اِإلْسـالَم ِدينـاً (: يـةجربائيل 

ان احلــدث عظــيم جــداً ألن مــا يعتــربه جــل امســه إكمــاًال لدينــه وإمتامــاً لنعمتــه وســر رضــاه عــن أمتــه، ال يوجــد أعظــم منــه بعــد رســوله 
    .(صلى اهللا عليه وآله)

  معنى المولى 
  ما هو معىن موىل؟ ف ))...َمْن ُكْنُت َمْوَالهُ  (( :(صلى اهللا عليه وآله)قوله 

  .عادة بل حناول ان نكمل ما لعله مل يُذكرما هو مبحوث عنه ان نبحث  وال نريد هنا
ان فـواالسـتزادة،  واالستضـاءةالتأمـل والتـدبر  مـع األسـف قليلـوا لكن الكثريين هـماحلكم، الدروس و ان يف هذه الرواية روائع من 

  .ليس مبشرتك لفظيأنه عن املعروف مي الكال – ) غري البحث اللغوييستبطن يف نفس هذه الكلمة (املوىلحبراً من املعاين 
  منطلقات: السلطة، الكمال، المنفعة
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طبيعــة  بــاختالفان املنطلقــات للتعامــل مــع االخــرين ممــن هــم حتــت الســلطة واملولويــة ختتلــف  :وهــي العامــة القاعــدة نــذكر اوالفل
  فكرياً وسيكولوجياً.السلطة القائمة 

لديـــه رغبـــة يف الـــذهاب إىل املدرســـة  مـــثًال ومل تكـــن الصـــف األول االبتـــدائي نوضـــح البحـــث مبثـــال مبســـط: اذا كـــان ابـــنكم يفول
  ذلك ان املنطلقات متعددة:تدفعونه للذهاب إىل املدرسة، لكن من أي منطلق؟ فانكم سوف حترضونه و 

ثــواب وألن بيــدك ال أنــك األعــرف مبصــاحلهاألب وتعتقــد انــك أي ألنــك تــرى ، مــن منطلــق ســلطوي : االنطــالقالمنطلــق األول
 مــن كــذاوإال ســأفعل كــذا وكــذا أو ســأمنعك بــد ان تــذهب إىل املدرســة  مــن هــذا املنطلــق، فتقــول لــه: ال ابنــكفتخاطــب ، والعقــاب

  ديد بذلك على األقل.ضمان للتنفيذ، أو وعقوبة مع ه قوة وراء سلطوياً تقف فتأمره أمراً مولوياً  ،وكذا
ومـن منطلـق املكاسـب واملغـامن الـيت تعـود لـه، فتقـول ، تنطلـق مـن منطلـق الفائـدةمن منطلق الرمحـة، و  االنطالقالمنطلق الثاني: 

تستجدي النـاس بـل ويصـبح تضطر عندئٍذ لكي إذا ذهبت فانك ستصبح طبيباً حمرتماً يف اجملتمع، وال فانك  اذهب إىل املدرسة: له
  لك من الثراء ما تعيل به أهلك واقاربك. 

إن كانـت ختتلـف، اال ان النتيجـة لكـن املنطلقـات السـلطة والقـوة واهليمنـة والفوقيـة و  ير متامـاً هو منطلـق آخـر مغـاان هذا املنطلق 
  واحدة.

فـإذا كانـت لـه القابليـة ، العلـم كمـالم فـان وتعلَّـذهـب إىل املدرسـة إ :فتقول لـه، الكمال االنطالق من منطلقالمنطلق الثالث: 
  وهكذا.يقة الثانية نسلك الطر فعلينا ان ، وإال ويستجيب يدرك ذلك فانه

املنطلق تارة يكون منطلق احلق أي أنه يل احلق يف أن أفرض عليك الـذهاب إىل املدرسـة، وأخـرى يكـون منطلـق ان والحاصل: 
   املدعو إليه. الذي سوف يتمتع بهاملنفعة واملصلحة واملكتسبات ،وثالثة: يكون منطلق الكمال 

فمــن يلتــزم ،  اىل الشــركةتســبنينمــع املعقــدا الزمــا  ومقــررات كمــا يربمــوننــاهج وم لــوائحان مــدراء الشــركات يضــعون مثــال آخــر: 
  حسب اللوائح.. بعد إنذارات ثالثة أو أقل أو أكثر أو يفصل أو ينقل ذا العقد فيستمر توظيفه وإال فسُيطرد
 قــد وقــع علــى مــا املوظــفن ألفــ :ان مــدير الشــركة تــارة ينطلــق مــن منطلــق احلــق كمــا هــو املعتــادوهنــا جنــد اخــتالف املنطلقــات: فــ

ذه اللوائح    .ال حيق له خمالفتهافجاء 
فـان منطلـق احلـق أمـر ومنطلـق احلـافز أمـر وهـذان منطلقـان خمتلفـان ، منطلـق آخـر وهـو منطلـق احلـافز واملنفعـة وأخرى ينطلق مـن

  .آخر
موظفيهـا  مـعمـل اتتعبـل نون معهـا وحيميهـا القـاوكـان  القـوة، وان كانـت هلـا القـوةاحلـق و  الشركات املتطورة ال تنطلـق مـن منطلـقو 

  . ال تقدرعليها ارباحا  ويدرّ األكرب بالفائدة عليها يرجع  عرب املنطلق اآلخر فانه
مع املوظفني وُيشعرهم بأمهية عملهـم، وبامهيـة االلتـزام بالوقـت وبالعوائـد  أو مدير القسم يعقد اجتماعاتمدير الشركة ولذا جند 

ــم إذا التزمــوا باالنضــباط يف الوقــت  –بــاخلرائط واجلــداول واالحصــاءات  –ويوضــح هلــم املكتســبة  الضــوابط فــان أرباحنــا واجلديــة وبا
مـن % أو أقل أو أكثر ٥أو  %٢% او ١ كـ  بعض الشركات جتعل للعمال واملوظفني نسبة يف الربح،ستزداد أو تتضاعف ذلك ان 

   .أرباح الشركة
إذا ازدادت  امتيازاً انـه املوظفني متنحالشركة  فان الراتب الشهري ألف دينار مثالً   فاذا كانوهذا يعترب من اكرب احملفزات للعاملني
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فسـوف العامـل يـرى بأنـه لـو جـّد بالفعـل واجتهـد وهنـا فـان  تقسم عليكممثًال من الفائض  %٥أرباح الشركة عن احلد املرسوم فان 
  .بشكل أفضلعندئٍذ العمال سيتحركون  جدا انالطبيعي  ومنمبالغ أخرى على ـ اضافة اىل راتبه ـ  حيصل

م  لكن يف تلك البالد حيث، وهذا املنهج ال يتبع يف بالدنا إال نادراً  أخذوا حبظ من قوانني اإلسالم أو العقل تقدموا علينا، فـا
افز احلــق واالنصــاف وان  وهــذا غــري حــ، يشــركون املوظــف يف األربــاح كــي يكــون لــه حــافزا داخليــا ينطلــق فيــه باجتــاه االتقــان يف العمــل

  . كان صحيحا يف حد نفسه
  مجمع جميع المعاني: الكمال، السلطة، المنفعةكلمة (المولى) 

   :الدقة واجلمال والعمقوعندما نستنطق كلمة (موىل) يف احلديث الشريف نكتشف منتهى 
ـــُت (( اذا انتخـــب هـــذه العبـــارة،ســـيد البلغـــاء وســـيد احلكمـــاء والعقـــالء، فلمـــ (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)ان الرســـول االكـــرم  ـــْن ُكْن َم

مـن  أو يـاً لـه، و مـن كنـت مـثًال مربّ أ؟ هـو الـذي حيكمـه (عليه السـالم) من كنت حاكماً عليه فعليّ  يستبدهلا بـ:وملاذا مل  ))َمْوَالُه...
  .من كنت كذا وكذاو من كنت أمرياً عليه، أو كنت معلماً له، 

ة لكن الكلمة اجلوهرية واحملورية هي هذه الكلمة، نعم،     .))َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالهُ ((وردت روايات بعبارات أخرى مشا
  فما هو السبب؟ 

منطلـق  -٣منطلـق احلـافز،  -٢منطلـق احلـق،  -١ان السبب يف ذلـك أن كلمـة املـوىل تسـتبطن كـل هـذه املعـاين بأمجعهـا ففيهـا 
  وفيها غري ذلك أيضاً.الكمال، 

  من آفاق الوالية ودالالتها في القرآن الكريم
هـــي أوًال حـــق مطلـــق وهـــي ثانيـــاً الكمـــال كـــل الكمـــال وفيهـــا ثالثـــاً: احلـــافز  (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)فـــان مولويـــة الرســـول األعظـــم 

  عم الدرجات.له فانه سينال أعظم الفوائد وأقياده يسلس فمن الذي أرسل رمحة للعاملني األعظم فانه 
أو آيــات ثالثــة  عــرب اســتنطاقآفــاق كلمــة (مــوىل) يف القــرآن الكــرمي ويف اللغــة العربيــة، بعــض  وإيضــاحومــن املمكــن برهنــة ذلــك 

  االستلهام منها:
  )اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا(

: (اهللا ويل الــذين )١(إذ يقــول يف جممــع البحــرين )ِإَلــى النُّــورِ  اللَّــُه َوِلــيُّ الَّــِذيَن آَمُنــوا ُيْخــرُِجُهْم ِمــْن الظُُّلَمــاتِ  (تعــاىل:  قولــه -١
آمنوا، خيرجهم من الظلمات إىل النور، قال اإلمام الصادق عليه السالم ـ: يعين من ظلمات الذنوب إىل نور التوبة واملغفرة لـواليتهم  

  كل إمام عادل من اهللا) 
  ي أيضاً، فيخرجهم من الظلمات، أي مـن ظلمـات اجلهـل إىل نـور املعرفـةاإلخراج النظري بل العمل ال تعين فقطإذن هذه اآلية 

  ).(من ظلمات املعاصي إىل نور التوبة :اإلمام يضيفكما هو معناها األويل لكن 
ـــ(خيرجهم...)  )٢(يف وصــف نالحــظ بوضــوح ان املنطلــقوهنــا  جانــب مــن جوانــب وهــو ، منطلــق احلــافز هــو(ويل الــذين آمنــوا) ب
  ويرتكه يضيع يف الصحراء: صحراء الذنوب واملعاصي والغفلة؟يرتك املوىل عليه  هي ان الليس أ؟ الويل ي مهمة ماهاذ الوالية، 

                                                            

 أي حبر الكتاب وحبر السنة، هو كتاب لغوي لكن تركيزه األساسي على تفسري الكتاب والسنة. )١(
  املراد من الوصف األعم من الوصف النحوي. )٢(
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(صـلى اهللا عليـه  االكـرم يـة مـع قـول الرسـولهـذه اآل مجعنـافـاذا مـا ، )اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمـْن الظُُّلَمـاِت ِإلَـى النُّـورِ (
َعِلــيٌّ َمــْوَالهُ   َمــنْ (( :وآلــه) كمــا أي  ، ســيخرجكم مــن الظلمــات إىل النــور (عليــه الســالم)ان عليــا  فســتكون النتيجــة ))ُكْنــُت َمــْوَالُه فـَ

   احلافز.نطلق عربنا عنه مب وهذا هو ما، من الظلمات إىل النورـ  (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللاـ أخرجتكم أنا 
 ذلـكموجـود وهـو ان يف متّضـمن ) لكـن منطلـق احلـافز ايضـا ىل باملؤمنني من أنفسـهم ألست أو ( املوىلهو و صحيح أن له احلق 

  .جلة التعد وال حتصىآفوائد وارباح عاجلة و  ويف ذلكاىل النور  الظلماتخروجكم من 
  )ِإنَّ َولِيِّي اللَّهُ (

 أمــر تــوّيل واليــة اهللا وقــد نــزل الكتــاب مقتضــى و  )ى الصَّــاِلِحينَ ِإنَّ َولِيِّــي اللَّــُه الَّــِذي نـَــزََّل اْلِكَتــاَب َوُهــَو يـَتَـــَولَّ (قولــه تعــاىل:  -٢
  .)َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (، )بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهمْ (ن ا ومقتضاها ،الصاحلني

(وهـي  ظمـة والقهاريـة فـان نصـرة اهللا تعـاىل لإلنسـانيفيد منطلق احلافز إضـافة إىل منطلـق احلـق والقـوة والكربيـاء والعا متوليوكونه 
ا  هي أكرب حـافز لـه كـي ينقـاد لـه ويعبـده ويطيعـه وأيـة مثوبـة أعظـم مـن نصـرة اهللا تعـاىل القـادر الكبـري الكـرمي  ) )وليي اهللا(املفّسر 
    املتعال؟

ــا( ــزََّل اْلِكَتــاَب َوُهــَو يـَتَـــَولَّى الصَّ  إلثبــات ولــيسأرســل الرســول رمحــة للعــاملني فقــد حيــث أنــه ويل و  )ِلِحينَ ِإنَّ َولِيِّــي اللَّــُه الَّــِذي نـَ
    .وملكوته وحسبقهاريته وجباريته وسلطته 

 )١()عـينودافع شركم  ناصري وحافظي :أي : (إن وليي اهللاإىل بعض ذلك بقوله جممع البحرين يف الطرحيي رمحة اهللا عليه ويشري
وجتمعهـا نصـرته، وعليـه فـأي ويل أعظـم وأجـدر مـن  وعنايتـه،لطفـه ري ويرعـاين ومينحـين ونضيف: (ان وليي اهللا) فهو الذي يتوىل أمـ

  اهللا تعاىل أن يتخذ ولياً؟
عبـــارة هـــذه الانتخـــب  (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)النـــيب  ان كيـــفومـــن هنـــا نـــدرك   )ويل(كلهـــا مســـتبطنة يف كلمـــة   الســـامية املعـــاينان 

  !!األبعاد متناهية تنوعة األبعاد بل ال امل فتاحيةواملوهرية اجل
. وإن كنتم تريدون من (عليه السالم)ينصركم حقاً فتمسكوا حببل علي بن أيب طالب  منتريدون  ان كنتمف.) .من كنت مواله(

وإن كنـــتم تريـــدون اهلدايـــة واإلرشـــاد والســـعادة األخرويـــة فتمســـكوا بعروتـــه  ،يفـــتح لكـــم أبـــواب العلـــم علـــى مصـــراعيه فتمســـكوا حببلـــه
الدنيويــة واألخرويــة فتشــبثوا ومتســكوا حببــل  ومكتســباتكمازدهــاركم و أمــنكم و كم اســتقراَر  :دنيــاكمترحبــوا أن  ونتريــدكنــتم   الوثيقــة، وإن

    املصلني.أمري املؤمنني عليه صلوات 
ليـه (صـلى اهللا عمـة النـيب أمكـان لالشـرار يف  ملـا وجـدلو كانـت األمـة متمسـكة حببـل أمـري املـؤمنني ومـوىل املوحـدين  :وهنا نقول

القاعـدة وال  أو شـيئاً امسـه داعـشوال والعثمـانيني وال العباسـيني  األمـويني غاصيب اخلالفة وال نرى فلم نكناىل يوم القيامة أبداً  وآله)
ــ(قــال تعــاىل: احلجــاج وال أشــباه هــؤالء مــن الطغــاة علــى مــر التــاريخ  ــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمُنــوا َواتـََّقــْوا َلَفَتْحَنــا َعَل ْيِهْم بـَرََكــاٍت ِمــْن َوَل

بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما كَ    )٢()انُوا َيْكِسُبونَ السََّماِء َواَألْرِض َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َوَلِكْن َكذَّ
َيا( نـْ   )َنْحُن َأْولَِياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

                                                            

 وكذلك ورد يف تفسري الصايف (ان وليي: ناصري وحافظي اهللا). )١(
 .٩٥االعراف:  )٢(
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َياَنْحُن َأْولِيَ (اهللا تعاىل:  قول -٣ نـْ مـن  فتكون احلراسـةالشياطني) أي كنا حنرسكم من ( :يف جممع البحرين )اؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
  ومن وجوه الوالية أيضاً. معاين الويلأدوار أو من  الشياطني

 اال انالشـيطان، هـو وسوسـة و جانباً منها  فاننا نعرفاليت عادة ال نعرفها وال نلتفت هلا، و ، ةبالقليلليست الشياطني  ان أخطار
كـل و الشـياطني هلـم فيهـا يـد ودور أساسـي، فـان ت يف العـامل ري كـل احلـروب الـيت أثـفـان  وشـره أعظـم مـن هـذا بكثـري،  الشيطان خطر
اجلــوهري هــو الشــيطان، بــل  و الســبب األساســي فــان كــل جــريح وكــل قتيــل وكــل مستشــهد فتنــة أو غريهــا وكــذلك  ق يف حــرب أو معــوّ 

   .ورائه منكل تضخم يف الكون فإن الشيطان و جماعة و  فاقةو فقر كل و كل بلية و كل فاجعة 
سينحسـر إىل أبعـد  دور الشـياطني فـانيف واليـة رسـول اهللا وعلـي بـن أيب طالـب حقـاً و يف والية اهللا حقاً  االنسان دخللكن إذا 
  الشريف. تعاىل فرجه ينتهي كما سينتهي يف زمن ظهور ويل اهللا األعظم اإلمام احلجة املنتظر عجل اهللاحلدود وقد 

اْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكْم (: إىل قولـه تعـاىل )َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة ِلْلَعـاَلِمينَ (: وصفوة الكالم: اننا إذا ضـممنا قولـه تعـاىل
َعِلـيٌّ َمـْوَالهُ ((  اهللا عليـه وآلـه) (صـلىوقـول الرسـول  )َوأَْتَمْمُت َعلَـْيُكْم نِْعَمتِـي َوَرِضـيُت َلُكـْم اِإلْسـالَم ِدينـاً   ))..َمـْن ُكْنـُت َمـْوَالُه فـَ

ــا  –وســائر املعصــومني تتحقــق العلــة الغائيــة القصــوى  (عليــه الســالم)فاننــا سنكتشــف ان بواليــة علــي  مــن البعثــة  –وبــأعلى درجا
ـا ونصـب  مـوىل لألمـة، علـى  (عليـه السـالم)عليـاً الرسـول النبوية وهـي الرمحـة للعـاملني، وهـذا إضـافة إىل داللـة كلمـة مـوىل يف حـد ذا

ــا ، اخلــّرية أو تســتلزمها كلمـة مــوىل تســتبطن كافــة املعـاينفــان   –وكمــا ســبق  –ذلـك إذ  ألســت أوىل بــاملؤمنني (، )احلــق( :تسـتبطنفا
منطــق احلــق موجــود،  انومعــىن ذلــك املوىل هــو األوىل فهــو أوىل بنــا فــ، النــيب أوىل بــاملؤمنني مــن أنفســهم بــال شــكان فــ أنفســهم)مــن 

كما تفيد وتعين   ،كله  )الكمال(كما تستبطن موجود،  ايضا منطق الفوقية باملعىن الصحيح هلا كما ان منطق السلطة احلقة موجود،  و 
سـتجيب هلـذا الـدليل الـذي ترتبيـة لكـن بشـرط أن الأفضـل  مصاحلكم ويُعىن برتبيـتكم يراعىهذا الويل ان (الرعاية) فإضافة إىل ذلك 

  .وهذا السبيلالطريق هذا إىل  شدكير 
  كيف يستبطن كلمة المولى كل تلك المعاني؟

   احملتمالت يف كيفية ذلك متعددة:هذه املعاين بأكملها لكن  تستبطن ))َمْن ُكْنُت َمْوَالُه...((اذن 
ملـذكورة يف كتـب اللغـة مـن وضعت جلـامع ينطبـق علـى األربعـة عشـر معـىن ا )املوىل(بنحو اإلشرتاك املعنوي مبعىن أن ذلك  ان -أ

  .وغري ذلكالناصر واحملب والوايل والسلطان واحلاكم، 
  .هو بنحو االشرتاك اللفظيان ذلك  -ب
أي املعـىن األول املوضـوع لـه هـو األوىل ان املوىل موضوع للمعىن األول (األوىل بالناس يف كل شيء) والبقية جماز، مبعـىن ان  -ج

   .ذو الوالية الذي يلي األمر كله
يف املقـــام خاصـــة  تلـــك املعـــاين األخـــرى )يســـتلزم( للتبـــادر واالطـــراد، ولكنـــهأن املـــوىل موضـــوعة هلـــذا املعـــىن املعهـــود واملســـتظهر 

  .  هو الناصر وهو احملب وهو الراعي وهو غري ذلك ال بد ان يكونألن الويل حقاً مبناسبات احلكم واملوضوع وذلك 
  اءة أبي هريرة؟إس (عليه السالم)كيف واجه اإلمام علي 

أمــري املــؤمنني عليــه بــان  -إىل جــوار األلــوف مــن القصــص والشــواهد  –الــيت تشــهد  بعض النمــاذج واألمثلــةولنخــتم احلــديث بــ
صـلوات اهللا وسـالمه (الرمحـة النبويـة  وانـه الرمحـة العلويـة الـيت تواصـلت عربهـا مسـريةكان ذاك االمتداد للرمحة النبويـة  صلوات املصلني
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    أمجعني)ى آهلما عليهما وعل
حاكمـاً أعلـى للـبالد اإلسـالمي االمام كان و مراً، قاسياً وأمسعه كالماً  (عليه السالم)أمري املؤمنني  إىليف الرواية أن أبا هريرة جاء 

 مان يصــل إىل مكتــب احلــاكمبقــدوره اآلن مــن و (ثلثــي الكــرة األرضــية يقــرب مــن  مــالعــل او مخســني دولــة جبغرافيــا اليــوم  وهــي حــوايل
وصـل فهـل يتجـرأ بـأن يـتكلم وإذا  ؟، من يستطيع أن يصل إىل احلكام يف بالدنا االسالمية وغريهـا؟حىت يسمعه كالم حق أو باطل

  ويعرتض فكيف بان يهني ويهاجم؟).
يف ذلــك بــل  ألنــه مــوىل (وحــاكم أيضــاً) منطلــق احلــق وإن كــان لــه احلــقينطلــق مــن  فلــمموقــف رمحــة، االمــام كــان موقــف لكــن 

  .(وهو الوجه املشرق للمولوية) فلم يعاقبه ومل يقابله حىت باملثل الرمحةمنطلق من  انطلق
السـابق الـذي القاسـي خيجـل مـن كالمـه الغريـب انـه مل يسـتحي ومل و ( احلاجـات، يف يوم آخر وطلـب بعـضجاء  مث أن أبا هريرة

   !)املزورةاألحاديث من مخسة آالف أكثر من ضع ي من امر طبيعي عندولكننا جند انه  (عليه السالم)واجه به امري املؤمنني 
النــاس ألمــري املــؤمنني عليــه صــلوات فقــال  ،مبوقــف االمــس حــىتومل يشــعره  مــا طلبــه مــن حاجتــهلــىب  (عليــه الســالم)األمــري اال ان 
  :  املصلني

   ؟فيك كذا وكذا واليوم أنت تقضي حاجتهامس قال لقد 
بعـــض الشـــعاع مـــن رمحـــة أمـــري املـــؤمنني عليـــه صـــلوات  ولنقتـــبساجـــاً يف حياتنـــا، روعـــة كلمـــة االمـــام وجنعلهـــا منه لـــنالحظوهنـــا 
  .املصلني
ُبُه َعْفِوي َوَمْسأَلَُتُه ُجوِدي(( :فقال     )١()) ِإنِّي َألَْسَتْحِيي َأْن يـَْغِلَب َجْهُلُه ِعْلِمي َوَذنـْ

ا  جواهر اكل جزء منهو درر احلكم، وهذه يف احلقيقة  إىل أبعد احلدود فانـه يقـول  نفس رفيعةف عن تكشال تقدر بثمن كما ا
    وخيجل! يستحي مع ان الطرف االخر كان ينبغي ان )(اين الستحي

  وحبيائي وعلمي صفحت عنه. بجهله هامجينف، )إين ألستحيي أن يغلب جهله علمي(لكن هذه النفس رفيعة جداً 
   .اجلهل يف اللغة العربية يطلق على معنيني بل أكثرو 
(عليـــه هــذا أمـــري املــؤمنني  يعلــم انكـــان بــل  ، مبكانــة أمـــري املــؤمنني هريـــرة مــا كــان جـــاهاللكــن ابــا  مقابــل العلـــم، اجلهــل يف -١

  فليس هذا املعىن هو املراد. حقاً  السالم)
أن  هـوو  )إلجتهاد يف أصـول الـديناأشرنا إليه يف حبث وقد يف اللغة العربية ويف الروايات واآليات (وهذا املعىن كثري الدوران  -٢

 هـااليينـزل اال انـه مسـبعة  ههنـا فمـثال يعلـم انكأنـه جاهـل، رغـم انـه عـامل فهـو بـذلك  يعمـل عمـل اجلاهـل  بـانيعمل عمل اجلاهل، 
انــه  بــلحقيقــة،  جباهــلهــذا جاهــل، ولــيس  عندئــذٍ  فنقــول علــى يــده أو رأســه يضــعهالكنــه  ان ههنــا عقربــاً يــدري  وا، الســباع تأكلــهف

    وصف بانه جاهل.اجلاهلني تعامل مع احلدث تعامل و هل نزل نفسه منزلة اجلا حيث
فــإن شــئت فقــل  )إين ألســتحيي أن يغلــب جهلــهعلــم، (أن ينبــع عــن اجلهــل وإن كــان قــد نبــع عــن  مــن شــأنهيعــين مــا  فـــ(جهله)

اإلسـاءة  يف حـني ان، إين ألستحيي أن يغلب جهله علمـي، ألين أعلـم بـأن االحسـان مـن شـيم الكـرام، سبق جتاهله لكن األدق ما
  هل تغلب شيمته شيميت؟ولكن ، هو شيمته

                                                            

  .٤٩ص ٤١حبار األنوار ج )١(



 هـ١٤٣٦ رجب ١٠.........................األربعاء ..................................................) ...٢١١دروس في التفسير والتدبر (

١٠ 
 

؟ حبقي لكن من هـو األقـوى ذنبـه أذنب ) فلقدإين ألستحيي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفويجداً: ( هذا املنطق منطق رفيع
  .على عفوي وهذا ليس من شيم النفوس الكبرية ذنبه غلبان معناه  فان عنه أعفُ إذا مل  أنا؟عفوي  او

    نصف الكرة األرضية ال يمتلك إال قميصاً واحدًا!الحاكم على 
  بأكمله.أمري املؤمنني عليه صلوات املصلني بيت املال بيد كان : نموذج آخر
هـو سـالح املقاتـل واألمـري كـان يف  الـدرعمـع ان ، يرهن درعهإىل درجة أنه كان أحياناً يضطر إىل  شيئاً يأخذ منه  ولكنه مل يكن

حــىت  يــرهن درعــهكـان فاالمــام  يف حالــة احلــرب، االنسـان يكــون  خصوصــا عنــدماعــز ثــروة عنــد املقاتـل، أوالــدرع كانـت حالـة حــرب، 
 يف العـامل كلـه، ألـيس هـذا مـنهج الرمحـة نظـرياً لـذلكيقضي حاجة من حاجاته الشخصية من أكل أو شـرب أو مـا أشـبه، أيـن تـرون 

   بالرعية: فكل شيء هلم وال شيء للحاكم!
  :هذه الرواية جاءتألربعة عشر للسيد الوالد رمحة اهللا تعاىل عليه، يف كتاب املعصومون او 
ويف املناقب كان علي بن أيب طالـب عليـه صـلوات اهللا وسـالمه ميتنـع مـن بيـت املـال حـىت يبيـع سـيفه، وال يكـون لـه إال قمـيص (

  )١()ال جيد غريهسل، واحد يف وقت الغُ 
ــارتصــوروا قمــيص واحــد فقــط مــع انــه جتــري أمــوال بيــت املــ ، ولنقــارن ذلــك بنبــأ ســرقة أربعمائــة مليــار دوالر !!ال حتــت يديــه كاأل

  طوال عشرة سنوات من أموال الدولة بأيدي ثلة من السياسيني من أنواع خمتلفة وأحزاب متنوعة، يف احدى أهم البالد اإلسالمية!
تنهـال عليـه  نانري الذهبيـة والـدراهم الفضـية الـد فقـد كـانيـا صـفراء يـا بيضـاء غـري غـريي،  (عليـه السـالم)ويف نفس الوقت يقول 

  حىت يبيع دينه وآخرته ووطنه!بعض الناس يتعلق باملال يف حني ان  طرداً  عنه اكالسيل فيقسمها بني الناس وكأنه يطرده
، لــذلك اآلنعقــرب قــد تلدغــه وكأنــه  انــه يــرى املــال إليــه إذيــأيت عنــدما يكــره املــال ممــن العلمــاء  العديــد مــنأعــرف شخصــيا أنــا و 

تصـل بيـده أعـرف بعضـهم ممـن أو غـري ذلـك، و  يعطيه لأليتام أو الفقـراءيصرفه يف مشروع أو مؤسسة أو  يسارع يف فرتة قياسية لكي
رف نفسه من البدايـة أن املـال شـؤم إال مـا ُصـ رىب وهذ العامل قد وهو زاهد فيها زهد احدنا يف تراب نعله! املاليني بل لعله املليارات

باسـتمرار ع أيضـاً وّسـتعـاىل اهللا ان كيـف كما اعرف العديد من األخيار من التجار ممن هـم كـذلك وقـد شـهدت    تعاىل يف طريق اهللا
م مل يتوكلوا :الصدق -وهم عبيده  –منهم  – ألنه رأى على هؤالء   الواحد األحد. اهللاعلى  توكلهم هوبل ان على املال،  فا

  شريفة يف ختام احلديث بتمهل وإمعان:ولنتُل اآليتني الكرميتني مع الرواية ال
    )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (
  )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اِإلْسالَم ِديناً (

َعِلــيٌّ َمــْوَالُه اللَُّهــمَّ َواِل َمــْن َواالُه َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه َواْنُصــْر َمــْن َمــْن ُكْنــُت َمــْوَال (( :(صــلى اهللا عليــه وآلــه)ويقــول رســول اهللا  ُه فـَ
  ))َنَصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه َوَأِدِر اْلَحقَّ َمَعُه َكْيَف َما َدار

  .ستشهدين يف ركابهواجملاهدين بني يديه واملواجعلنا من خلص خدمه وأعوانه وأنصاره اللهم عجل لوليك األعظم الفرج 
 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

 .للغزايل اإلحياء عن ٣٦٦ص ١ج آشوب شهر ابن مناقب )١(


