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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

  ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.األبد
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا( ُهْم أَِئمَّ   )َوَجَعْلَنا ِمنـْ

)٢(  
  (المحبة) دعامتا تكامل االمة والمجتمع(اليقين) و

  )(الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها
  :يقول تعاىل

ًة يـَهْ َوَجَعْلَناُهْم أَ ( َناِئمَّ َراِت َوإِ ِإلَْيِهْم ِفْعَل  ُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ  )١()َعاِبِدينَ  اَء الزََّكاِة وََكانُوا لََناالصََّالِة َوِإيتَ َقاَم اْلَخيـْ
  : خرى يقول عز امسهأية آويف 

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا( ُهْم أَِئمَّ    )٢()ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ  َوَجَعْلَنا ِمنـْ
  وال بد للتمهيد هلا من اإلشارة إىل (ثالثّي):هناك عدة بصار وحقائق  هاتني اآليتني الشريفتني يف ظالل

 .  الحياة) ١
 .  التكامل) و ٢
   .القرب الى اهللا تعالى) ٣

  :يبتين على (ثنائي)وهذا الثالثي 
  . اليقين -أ

  .  المحبةو  -ب
عمليـة بنـائهم لالمـة تبتـين يف اهـم اسسـها علـى  تكانـــ   (عليه السالم)ومنهم االمام السجاد   عليهم ـئمة سالم اهللاوان األ 

  :  وسنتحدث عنهما بعد ان نذكر بعض البصائر استلهاما من االيتني املتقدمتني .هاتني الدعامتني
  معاً  يات وبذيهااليقين باآل: البصيرة االولى) ١

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ َوَجَعْلَنا ِمنْـ (: يقول تعاىل   )ُهْم أَِئمَّ
  .)وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ ( ق اليقني يف اآلية الكرمية:ن من خصوصية متعلَّ آينشاحتماالن  )يُوِقُنونَ ( يف كلمة ويوجد

، زيـد أيقـن باآليـة: أمـا اذا قلـتَ ، معـىن واحـد وهـو اليقـني بـاملوت نفسـه فهاهنـا، زيـد أيقـن بـاملوت: اذا قلـتَ : توضيح ذلـك
  : فهنا احتماالن

                                                            

  .٧٣ :االنبياء )١(
  .٢٤السجدة  )٢(
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أو اجلسـم أو الـنفس أو الـروح ومـا و القمـر أو الشـمس أو املطـر أبالسـحاب آمـن وأيقـن كما لـو  ،اإليقان باآلية نفسها) ١
 . اذا اخذنا الباء باعتبارها باء التعدية الصرفةيتم املعىن هذا و  )١(فيها من الغرائب والعجائب واحلقائق والدقائق واألسرار

اذا أخـذنا البـاء بنحـو وهـذا  .وعالمـة لغريهـا إذ هـي مـرآةتيـة واالشـارية آيـة جانـب املر لآل إذ ان، بغريهـا اآليةعرب  اإليقان) ٢
 .  وكانوا بسبب آياتنا يوقنون بعظمتنا او بوحدانيتنا: السببية فيكون املعىن

 يكــون كــل منهمــا مــراداً  أنمــن معــىن ال علــى  أكثــراللفــظ يف  اســتعمال إمكانيــةاملعنيــني ملــا ارتضــيناه مــن  وال مانعــة مجــع بــني
لكن يبقى الكالم يف ظهـور اللفـظ يف  .كما فصلناه يف مباحثنا االصوليةوإمنا بنحو الالبشرط  ، بشرط الباالستقالل بنفسه أي 

ا تستبطن املعنيني معـاً لـدى التـدبر  لكن احلق ان اجلامع بني املعنيني، ،عامل اإلثبات الظاهر عرفاً أيضاً، هو اآلية مبا هي آية فا
  والتعمق. 

العصــر احلــديث حيــث  يــة كمــا يصــنع بعــض علمــاءاآل دعنــباآليــة وبــذيها وال يصــح ان نقــف وعليــه فــاملطلوب هــو ان نــوقن 
  .ية ويعمي عينه عما وراءهااآل دعنحدهم أ يتوقف
رق مــن الــذين قضــوا أها كمـا حــدث لكثــري مـن علمــاء الغــرب والشـميـان خبالقهــا ومنِشــســرا لإلهــا جيعترب  هنــاك مــنهم مـن نعـم

  .  من املوقنني واكانفية ميان برب اآلىل اإلإ مقهااخذت بعن بعض آيات اهللا تعاىلاال ان ، والوثنيةاالحلاد أعمارهم يف 
 ين. تحلى بالصبر واليق ينال اإلمامة إال منال : البصيرة الثانية) ٢
  :نصب اإلمامة باملعىن األخص ومهالنيل االمام مل علتنياآلية الكرمية ذكرت 

  .)وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ (: والثانية )َلمَّا َصبَـُروا(: األوىل 
ــاتني الصــفقــد يتــوهم وهنــا  تني الــبعض انــه باإلمكــان ان يصــل أي انســان اىل مرتبــة االمامــة بــاملعىن االخــص فيمــا اذا حتلــى 
  !واليقني) (الصرب

  والجواب:
إال األنبيــاء واألئمــة يناهلــا ال  الــيت املراتــب العليــا املطلقــة وهــي هنــا منهمــا كثــرية جــداً واملــرادأن لليقــني والصــرب مراتــب   أوًال:

 .  صلوات اهللا وسالمه عليهم
ا علل، ليست يف احلقيقة علـًال بـل  ثانيًا: هـي ِحَكـم لـيس إال، كمـا أوضـحناه يف ان ما يرتائى من بعض تعليالت الشارع ا

ان مبعــىن ، للمحــل القابــل خصوصــية انأي ، للمــورد خصوصــية يكفــي احتمــال ان يكــونبعــض الــدروس مفصــًال، ويف املقــام: 
 . من قبل اهللا تعاىلماما إ تؤهله ألن ينصبمع صربه ويقينه الذاتية  و االمامأالنيب قابلية جمموع 

.. .كمبيـوترا  أهـديكفسـوف يف االمتحـان جنحـت  حيـث انـك: فمـثال لـو قلـت البنـك، ضاً وهذا أمر عقلي كما هو عريف أي
ال ميكــن ، كــال، ألنــك عللــت اهلديــة بالنجــاح؟  اهلديــة فيجــب ان تعطيــينايضــا  جنحــت: انــا خــر ان يقــولآفهــل يصــح لشــخص 

بــل مــع النظــر اىل ، نجــاح فقــطهــو الالتــام .. مبعــىن انــه لــيس املــالك .خاصــة كونــه االبــنوهــو   خصوصــيةلمــورد ل اذ ان ذلــك ؛
، وكــذلك احلــال يف مثــل الــذهب املصــوغ كقــالدة أو الفضــة أو احلديــد املصــوغ كقــالدة فــان الصــياغة وإن  ايضــاخصوصــية املــورد 

                                                            

ا مبا هي آية على )١(  حكمة بارئها وقدرته وعلمه. بل ويوقن 
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  كانت متحدة إال ان للذات والذاتيات قسطاً من الثمن وحظاً كبرياً من املعادلة!
  :  المحبة واليقين ركنا الحياة السعيدة

    منطلق العبادة وفلسفة الشعائر :المحبة) ١
  )٢()...َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ِللَّهِ  ...( يضاً أوقال  )١()ُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَهُ ...(: تعاىل قال

 ينظــرإذ قــد للوقــت  وإضــاعةقــد تصــبح العبــادة يف نظــر الكثــريين لغــوا ف ) يف فلســفة العبــادةاحملبــة(منطــق  ننطلــق مــناذا مل 
وانـــه كـــان األوىل الدراســـة والتـــدريس أو البنـــاء  مضـــيعة للوقـــت بانـــهالســـجود هللا  الوقـــت يف اعة مـــناىل قضـــاء نصـــف ســـ عضالـــب

    واإلنتاج والعمل!
ان يف هجــر النــاس : يقــال مــثالف، مــثالعلــى كثــري مــن شــعائرنا ومشــاعرنا كزيــارة االربعــني أورده الــبعض هــذا االشــكال  ونظــري

ــا وحمــال عملهــا ملــدة  مضــيعة للوقــت  (عليــه الســالم)ى وئيــدة اىل حــرم ايب عبــد اهللا احلســني طــوهــي ســائرة خب يومــاً مــثالً  ١٥لبيو
  . !!وللصاحل العام

 كل يوم من مسافات قريبة أو بعيدة؟ وهل األفضـلاضاعة الوقت الذهاب اىل املساجد  بانه هل من نا ان ننقض عليه نوميك
بل وكذلك الـذهاب للحـج؟ بـل والصـوم  وحترياً للمزيد من اإلنتاج؟! ا للوقت واجلهدتوفري  أو الشركات واملتاجر البيوتيف اللبث 

  أيضاً فانه يضعف اإلنسان عن أداء مهامه وأعماله!!
وهــو منطــق حمبــة اهللا  كلــه  ين عليــه الكــونوهــو ال يعــي املنطــق الــذي بُــ قاصــر منطــق مــادي إمنــا هــو لكــن هــذا املنطــق املتزمــت

وحفـظ مصـاحله فإمنـا يفعـل ذلـك مـن منطلـق احملبـة لكـن جـل البقـاء أمـن كـل شـيء يفعـل   الـذيناين االحىت االنسان ف، بفروعها
  احملبة للذات، وهي حمبة ضيقة أنانية مشوهة ال ترقى إىل مستوى حمبة اآلخرين فكيف مبحبة اهللا تعاىل!

  المحبة أساس سالمة المجتمع وازدهار األمم
وهكـذا الـذين والزوجة  األماحملبة وهكذا  ألجل بأسرتهيهتم  إمنا األبة املزدهرة فان ان احملبة هي أساس اجملتمع السليم واألم

م ســـواًء أكـــانوا جنـــوداً أم قـــادة ورؤســـاء.. وهكـــذا الـــذين حيبـــون القـــيم والفضـــائل ومكـــارم األخـــالق والـــذين حيبـــون  حيبـــون أوطـــا
    اإلنسان مبا هو إنسان.

 وحجتـه علـى خلقـهىل ذلـك حـب ويل اهللا إمنـا يدفعـه إوحيـي الشـعائر احلسـينية  األموال الطائلـةيلبس السواد وينفق لذي اإن 
وأمــه الزهـــراء  (صــلى اهللا عليــه وآلــه) وحــب جــده املصـــطفىحـــرار صــلوات اهللا عليــه يب األأســيد الشــهداء و  مــام احلســنيوهــو اإل

ـــض مـــن أجلهـــا صـــلوات ا (عليـــه الســـالم) وأبيـــه املرتضـــى(عليهـــا الســـالم)  ِإنََّمـــا َخَرْجـــُت ِلطََلـــِب  "هللا عليـــه وحـــب القـــيم الـــيت 
ْصَالِح ِفي ُأمَِّة َجدِّي    )٣( "ُأرِيُد َأْن آُمَر بِاْلَمْعُروِف َوأَنـَْهى َعِن اْلُمْنَكِر َوَأِسيَر ِبِسيَرِة َجدِّي َوأَِبي (صلى اهللا عليه وآله)اْإلِ

باحملبـة الشخصـية متوسـطني بـذلك احملبـة  لقصـوى وانتهـاءً اهللا وهـي الغايـة ا مبحبـة كله قائم على أسس احملبـة ابتـداءً الكون  ان 
  . النوعية كحب الوطن حيث اعترب من االميان

                                                            

 .٥٤املائدة:  )١(
 .١٦٥البقرة:  )٢(
  .٣٢٩ص ٤٤بريوت) ج –حبار األنوار (ط  )٣(
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  من العلل الغائية للخلقة: المحبة!
م رائعـة حديث رائع جـداً عـن احملبـةيف صحيفته السجادية  (عليه السالم) مام السجادوقد ورد عن اإل ((وكـان  :وكـل كلمـا

  :بالدعاء ابتدأ بالتحميد هللا عز وجل والثناء عليه فقالاذا ابتدأ  ليه السالمع
َلــه" بـْ َواْآلِخــِر بِــَال آِخــٍر " وليــة رتبيــة كمــا هــو مفصــل يف حملــهأوليــة زمانيــه قبلــه وال أفــال  "اْلَحْمــُد ِللَّــِه اْألَوَِّل بِــَال َأوٍَّل َكــاَن قـَ

ــِه أَْبَصــاُر ال َتــدََع " :وهنــا بيــت القصــيد "نَّــاِظرِيَن، َوَعَجــَزْت َعــْن نـَْعِتــِه َأْوَهــاُم اْلَواِصــِفينَيُكــوُن بـَْعــَدُه الَّــِذي َقُصــَرْت َعــْن ُرْؤيَِت ابـْ
َطرِيـَق ِإرَاَدتِـِه، "أي اخللق كلهم وليس فقط االنسـان  "ِبُقْدرَتِِه اْلَخْلَق ابِْتَداعًا، َواْختَـَرَعُهْم َعَلى َمِشيَِّتِه اْخِتَراعًا. ثُمَّ َسَلَك ِبِهمْ 

  . احملبةسبيل و  اإلرادةسلوك طريق : للكون اإلهليةالعام والفلسفة  اإلطارهذا هو ف "ْم ِفي َسِبيِل َمَحبَِّتهِ َوبـََعثـَهُ 
ثُــمَّ َســَلَك ِبِهــْم َطرِيــَق ِإرَاَدتِــِه، َوبـََعــثـَُهْم ِفــي َســِبيِل " :قولــه يفســريف شــرحه للصــحيفة الســجادية الســيد الوالــد قــدس ســره 

  .  والثاين يشار به اىل اجلانب التشريعي، يشار به اىل اجلانب التكويين ولاأللعل : بانه "َمَحبَِّتهِ 
ومجيـع مــا حولنـا مــن األرض والكواكـب والنجــوم والســماء  خلقنــا سَ دَ ننــا وهْنـاهللا تعــاىل كوّ أمــا اجلانـب التكــويين: فـان أقـول: 

ك بنــا الطريــق الــذي اراده تكوينــا وهــذا ولــيس حســب ارادتنــا فيكــون املعــىن ان اهللا ســل الكاملــة وغــري ذلــك علــى حســب ارادتــه
وغـري ذلـك كلهـا ارادهـا  وشـفرات جينـايت الوراثيـة من العشرية الفالنية واالبـوين املعينـني كوينان  ف، الطريق ال نستطيع ان نتخطاه

  . ميكننا جتاوزهاال تكوينية رادة إاهللا ب
ألنه تعاىل أوضح هلم العقيـدة والشـريعة عـرب املسـتقالت العقليـة والفطـرة ف "َوبـََعثـَُهْم ِفي َسِبيِل َمَحبَِّتهِ " واما اجلانب التشريعي

  .  السمحة السهلة الشرائع وعرب أنبيائه ورسله (عليهم السالم) فعرفنا بذلك على
غــري البعــث  فــان "وبعــثهم" يــؤد ذلــك كلمــةولعلــه ممــا وإرادتنــا،  هــو أمــر خاضــع الختيارنــاان االمتثــال للجانــب التشــريعي مث 
انـه عـن  أخـرىعبـارة  "َوبـََعـثـَُهْم ِفـي َسـِبيِل َمَحبَّتِـهِ "قولـه  فيكون، األحوالال تتخلف حبال من احلتمية اليت  اإلرادةواجلرب و القسر 
  . احملبة: هي القصوىغاية هذا الطريق و ، واألوصياء والعلماء الربانيني األنبياء والسري إثر تعاليمباالنطالق  أمرهمتعاىل 

  بتنيان على المحبةالحياة والتكامل ي
يبتــين علــى  إىل اهللا تعــاىلان القــرب  مث، التكامــل يبتــين علــى احملبــةكمــا ان ،  كلهــا تبتــين علــى احملبــة  ان احليــاةوصــفوة القــول: 

   أيضاً، فهذه الثالثية الرائعة تبتين كلها على (احملبة): احملبة
سيعرضــها للهــالك والــدمار وال يبــايل ذا مل حيــب ذاتــه فانــه اذ أن االنســان ا ؛واضــحعلــى احملبــة فــأمر احليــاة تبتــين  انامــا  -أ

  . مثقال ذرة
أي ، وعلـى النقـيض يف اجلانب االخر احملبة اليت تقع: العلة الغائية للخلقة ومنها كانتاحملبة اليت  : منها أنواعاً،لمحبة ل لكنّ 

  حمبة الدنيا والنفس واهلوى واملصاحل الضيقة. 
أنـواع وسـائر  (عليـه السـالم)والبكـاء علـى سـيد الشـهداء  األربعـني زيـارةذلـك  ومـن(، ى احملبـةان التكامل يبتين علـ واما -ب
يعكــس علــى جوارحــه نتــائج فهــو  (عليــه الســالم)االنســان عنــدما يبكــي علــى ســيد الشــهداء  فــألن ) )صــلوات اهللا عليــه(شــعائره 

لكي يصـل ه تكامله ورقيّ  ذي يعد الطريق األمثل حنوذلك احلب ال، اخلالد احلبَ درجات أخرى من يصنُع احلب الكبري كما انه 
    .ولياء والصاحلنيمصاف األ إىل
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وهـــو ينبــــوع الفضــــائل ومدرســـة القــــيم ومصــــدر  (عليـــه الســــالم)ســــيد الشــــهداء  شـــهادةكمـــا ان لــــبس الســـواد علــــى ذكــــرى 
  . أعمق أعماق وجدانهشعوريا وال شعوريا يف  لكل القيم السماوية، يركز احملبةالكماالت، 
حبــاً هلــا هــو طريــق الوصــول إىل اهللا  فــالنظر اىل الكعبــة، الشــعائر االهليــة االخــرىو  خمتلــف الشــعائر احلســينيةاحلــال يف وهكــذا 

ا ا بناًء مادياً إال ا ا رغم كو ا تشد الناظر آيةما دامت  تعاىل، فا فمن ينظـر اىل ، اليها وعربها اىل اهللا تعاىل من آيات اهللا فإ
غمرته وشعورا لطيفا رائقا يشـده اليهـا واىل خالقهـا وبانيهـا ووليهـا فياضة جا ألول مرة ـ يشعر بان امواالكعبة املعظمة ـ خصوصا 

  . اال من قسى قلبه وخرج عن حد االعتدال، . وهو الشعور الذي يشعر به مجيع من يذهب اىل احلج. باحلق
 (حـب)من اجل  ،شظف العيش وتعب البحث واملباحثة والتحقيق اىل احلوزة العلمية ويعاينيأيت  إمنا فانه كذا طالب العلم
  .  وحب التقرب إىل اهللا تعاىل بذلك وحب اهلداية واإلرشاد وحب التكاملالعلم وحب العلماء 

 مـا السياسـي الفاشـلالنـاجح امنـا يعمـل حلبـه لوطنـه بين املخلـص والسياسـي، امنا يتـاجر حلبـه للمـالفهو  ، هو اآلخر،التاجرو 
ـدر املـال العـام امنـا اصـبح هكـذا النـه ال املضيع حلقـوق النـاس بـل انـه كـان مبتلـى بــ(حب اهلـوى  ميتلـك حـب الـوطن واملتسـبب 

    والشهوات).
يكـون حمبـاً هللا تعـاىل بـل دليـل علـى وجـود اهللا وهـو حمـق قـد ال يقيم ألف فمن ، ما لشيءالعقل  إدراكاخر غري  شيءواحملبة 

مـا كثـرياً مـانعـم  ن باعثه لذلك جمرد إثبات التفوق أو احلصول على أجر مـادي،يكو  جيتمعـان اال ان لكـل منهمـا  ال شـك يف ا
  . وقد ال عامله فقد يصب احدمها يف طريق االخر

ينــال درجــات  مــثالً  (عليــه الســالم)فمــن حيــب ســيد الشــهداء  ،اىل املعرفــة اليقينيــةتقــود االنســان  الصــادقة ألوليــاء اهللاحملبــة و 
  .من احملبة ومقامات عالية ال يصل اليها من ال ميتلك تلك الدرجة

ــم يــدركون الفلســفة  (عليــه الســالم)مــام احلســني قامــة شــعائر اإلإومــن هنــا نعــرف الســر وراء اهتمــام العلمــاء والفقهــاء ب  ال
حمبة رسول اهللا واالئمة اهلداة (صلوات اهللا علـيهم فرتاهم دائبون حبث الناس على  هللا وفي اهللالمحبة وراء اخللقة وهي  احلقيقية
  .وعلى جتسيد ذلك يف جمايل ومظاهر ومشاهد ملموسة حمسوسة مرئية أو مسموعة أو غريها امجعني)

  للمحبة ألوان ومظاهر
 (عليــهلــبس الســواد علــى ســيد الشــهداء كفقــد يكــون مظهــر احملبــة مظهــرا هادئــا   :وللمحبــة مظــاهر وتشــكالت وألــوان كثــرية

واإلنســان تــارة يبكــي بصــمت وتــارة يبكــي عاليــا ، كركضــة طــويريج ومواكــب التطبــري وغريهــا  صــارخا مظهــراً  يكــون وقــد الســالم)
  . وكالمها مطلوب واحدمها ال ينفي األخر

  المحبة طريق اليقين
 درجــات مــن اىل . ومــن خالهلــا يصــل االنســان. وتــذكي العاطفــة وترقــق القلــب وحتــافظ عليهــا الشــعائر تصــنع احملبــة ان هــذه

  :بعد ان سئلت عن وجود اهللا تعاىل ومنهن القائلة:) ميان العجائزإعليكم ب( :وقد ورد ،اليقني
البعرة تدل على البعير، وأثر اإلقـدام علـى المسـير، أفسـماء ذات أبـراج وأرض ذات فجـاج ال تـدالن علـى اللطيـف (
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  .  )١()الخبير؟
مــن دون االحســاس الفطــري حبقيقــة االدلــة العقليــة احملضــة اجلافــة  عــرب ميــاناإلمــن  مــن حيــث ذاتــه أفضــلالفطــري  اإلميــانان 

  .  اإلميان وروعته
 وأالعيبـهالعقـل لوحـده قـد ال يصـمد امـام هيمنـة الشـيطان وحيلـه  اننا نقول: ان ال ننكر دور العقل إال أن ومن البديهي اننا

  . با على الشيطان ومكره ووسوستهميكنهما أن يتغل واحملبة والعاطفة مع القلب -أي العقل  –لكنه 
   )٤()...َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ِللَّهِ  ...(، )٣()وُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَهُ ...( :-: من أسباب هبتويف مر  –من نتائج  )٢(وذلك

شـبهة وشـبهة  أللـفز تيه ال األطهار من هنا نرى ان من حيب اهللا ورسوله واهل بيتهو  ،احملبة هي طريق اليقنيواحلاصل: ان 
 الناصـيبُّ  إميانـهيـل مـن يقـوى علـى الن ال العـاميَّ  مـاميَّ اإلتـرى ، ولـذا ردها وفـق القواعـد العقليـة والكالميـةغري قادر على  وان كان

  .  وما ذلك اال الن احلب يشده اىل االعتقاد الفطري السليم والصحيح، يف العقائد والكالم املتبحرُ  اخلبريُ 
يف كثــري مــن األحيــان حيــث يدرســهم  والشــرق شــبابنا عنــدما يــذهبون اىل جامعــات الغــرب إميــانحنــافظ علــى  أن أردنــافــاذا 

اهللا تعـــاىل والرســـول  نعبـــئهم حبـــب أنفعلينـــا ، أســـاتذة ملحـــدون أو علمـــانيون، وحيـــث األجـــواء كلهـــا تقـــود إىل الفســـاد واإلحلـــاد
  .وأثارهموشعائرهم األطهار البيت  أهلالعظيم و 

  ر استهداف للمحبة واليقينعشعائر والمشاإلغاء ال
منــا قــاموا بلــك إف، كيــدأبكــل ت الغــريبالعقــل ومــن ورائهــم ، الوهابيــة املقيتــة عنــدما اســتهدفت الشــعائر واملشــاعر واملشــاهدان 

ــم يعرفــون  قيقــة حنــو ينبــوع احل ان هــذه هــي نقــاط الشــد واجلــذب احلقيقيــة ملاليــني بــل مليــارات النــاس وجلميــع االجيــالجيــدا ال
والـذي جعـل حـبهم  )٥()ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكْم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيـراً (الصايف الذي عّرب عنه جل امسه: 

  .  )٦()ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى(أجر الرسالة 
ـا حسـب مـنطقهم أصـنام تعبـد  وألغـتعلـى املنطـق الوهـايب  اإلسالمية لو سـارتان األمة  اآلثـار النبويـة واملراقـد املقدسـة أل

تشـــد القلـــوب اطق وســـوف ال تبقـــى منـــ مـــن دون اهللا بـــزعمهم فســـوف ال تبقـــى أي اثـــار تشـــد االنســـان اىل تـــاريخ دينـــه العظـــيم
ا حنو مصادر النور وينابيع الفضا  س دالئل وعالئم ومشريات ومصـابيح عظيمـة جتتـذب العقـول والقلـوبئل وسوف تطموجتتذ

تدي من خالهلا اىل  اليت تبحث عن بصيص وعند ذلك ستكون القلـوب قاسـية ، معامل الدين اإلسالمي العظيمنور واثار نبوة 
  .الرمحةالعاطفة و احملبة و  طاردة ألدىن درجات

الــدماء بــال رمحــة وبــال ذنــب  ويســفكوامســالك االرهــاب كــي يســلكوا  الوهــابيني نكتشــف أحــد األســرار الــيت تــدفعومــن هنــا 

                                                            

  .١٣٥ص ٧ج (صلى اهللا عليه وآله)مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول  )١(
  أي التغلب على الشيطان الرجيم. )٢(
 .٥٤ :املائدة )٣(
 .١٦٥ :البقرة )٤(
 .٣٣األحزاب:  )٥(
 .٢٣الشورى:  )٦(
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ــ يعــود إىلذلــك فــان يقرتفــه ضــحاياهم  م تتبــع اثــار الصــاحلني والوقــوف يف حمــال ارواحهــم وامــاكن جهــادهمأم ا ، لغــوا مــن حيــا
م    .  اعمى اهللا بصائرهمف موفقدوا احلب يف اهللا أو احنرفت بوصلتهفقست قلو

االمـام احلسـن  وكـذلك مـا كـان يقـوم بـهوالفقـراء  باأليتـام (عليـه السـالم)املـؤمنني  أمـرياهتمـام  عظـيم عـنوحنن عندما نسـمع 
يف التحــنن علــى البؤســاء واألرامــل واأليتــام، نستكشــف مــن وراء ذلــك ينبــوع احملبــة واحلســني وســائر االئمــة صــلوات اهللا علــيهم 

م كانوا أيضاً يريدون   من وراء ذلـك ان يغرسـوا احملبـة يف قلـوب النـاس علـى مـر التـاريخ وان تكـونالعظيم يف أنفسهم املقدسة وا
  . يستحق العناء من أجله هدفا صاحلا
 اليقين ) ٢

هامــة قضـية  االشـارة إىلولكـن ال بـد قبــل ذلـك مـن  ايضـااحليـاة والتكامـل والقـرب اىل اهللا تعـال يبتــين علـى اليقـني ثالثـي ان 
  :، وهية مفصلةكدراس  حسب استقرائنامل تطرح  جداً 

َها أَنـُْفُسـُهمْ (و )١()َولَِيُكوَن ِمـْن اْلُمـوِقِنينَ  (كقوله تعاىل:   ان اآليات والروايات تركز على اليقني َقَنتـْ  )٢()َوَجَحـُدوا ِبَهـا َواْسـتَـيـْ
  . )الشك هو طريق الكمال(ان : فهم يرونعلم احلديث يركز على الشك بينما ال

  اليقين طريق الكمال، ال الشك
  :وذلك )اليقني هو طريق الكمال( إمناق الكمال يليس الشك طر  انهن الصحيح هو: ولك
 .  الن احلياة تبتين على اليقني ال على الشك) ١
 .  الكمال يبتين على اليقني ال على الشك) ٢

يتحـرك  الفانـه ان اجلندي الذي يدافع عن الوطن امنا يقوم بذلك بدافع اليقني وليس من خالل الشـك واال  :توضيح ذلك
  .فاحلياة تبتىن على اليقني وليس على الشك كما يزعمون مادام شاكاً مرتدداً يف قيمة عمله  ويف صحة مبدأه

 بيــهأمــه و أالزوجــة بزوجهــا واالبــن بو اليقــني مــن خــالل ثقــة الــزوج بزوجتــه  أجــواءكمــا ان العائلــة الســعيدة هــي الــيت تســودها 
يومـاً بعـد املشـاكل  وسـوف تتفـاقماو العكـس فسـيتحول البيـت اىل سـجن رهيـب  اما اذا كان الزوج يشك يف زوجتـه وبالعكس،

  . يوم أكثر فأكثر
: اذا كــان الشــك هــو ســيد احليــاة وهــو احلــاكم فــان احليــاة ســتنهدم وتنهــار؛ وذلــك ألننــا نــدرك ان الشــجاعة فضــيلة، وأيضــاً 

وااللتزام بالوعد والنظافة وغري ذلك فلـو شـككنا يف  وحسن اخللق فضيلة، والتواضع فضيلة، وخدمة الناس فضيلة، وهكذا الوفاء 
  وفاء والصدق وحسن اخللق وغريها؟كل ذلك فهل كنا نلتزم بال

م مثـل هـذه النظريـات يعتنقـونوحىت هؤالء العلماء الغربيـون الـذين  ـا هـي الصـحيحة ال بـاليتمسـكون  فـا م وأ يقني بنظريـا
  . !)لان الشك طريق الكما( ومنها هذه النظرية غري،
  :كلمة قيمة جدا حيث يقول،  املعروف بالديباجو  (عليه السالم)االمام امري املؤمنني  كالم  يف تلقد وردو 

  الريبة طريق الشك والشك مدخل الكفر
                                                            

 .٧٥األنعام:  )١(
 .١٤النمل:  )٢(
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تَـْنَدُموا" َتْكُفُروا َوَال َتْكُفُروا فـَ    .)١("َال تـَْرتَابُوا فـََتُشكُّوا َوَال َتُشكُّوا فـَ
الريبـــة هـــي االحتمـــال : وبتعبـــري اخـــر، الشـــك فهـــي مقدمـــة للشـــك خطـــوة علـــى طريـــق ولأالريبـــة هـــي  انوتحقيـــق ذلـــك: 

   .واالحتمال الضعيف اذا قوي يصبح شكا الضعيف
للتشـــكيك يف وجـــود اهللا تعـــاىل او يف الشـــعائر % ١حـــىت ولـــو  أي ال تفتحـــوا جمـــاالً  "َال تـَْرتَـــابُوا...": (عليـــه الســـالم)فقولـــه 
الشـك دائـرة فتقعـوا يف ليوسـع علـيكم الـدائرة  دها حينئٍذ فرصة سـاحنة ومـدخًال متميـزاً ينفـذ عـربهجيفان الشيطان ، مثالً  واملشاعر

اال  أمـــام التشـــكيكات العقليـــة ســـت فـــان منطقـــة العقـــل قلمـــا تصـــمد؛ اذ ان منطقـــة القلـــب اذا مُ مـــن بعـــده يف متاهـــات الكفـــر
  .  أمام الشبهات تقف سداً منيعاً  عقلية كربى وميتلك قدرة لالوحدي من الناس الذي يعرف جيدا املستقالت العقلية

  "َال تـَْرتَابُوا فـََتُشكُّوا": يقول (عليه السالم)االمام علي إذاً وكما قال 
يـــار اجملتمعـــات يف حـــال  هـــو مـــا نستكشـــف منـــهوهـــذا  )٢()اواضـــطراالـــنفس  قلـــق: الريبـــة(: ويف جممـــع البحـــرين حكومـــة ا

بـاآلخرة أو مبكـارم  اال اليقـني عـن الظلـم والعـدوان هنـاك مـن حـاجز فانـه لـيس، دولـةو  ةسر وأكل فرد   علىالشك والقلق  منهجية
  . اإلنساين مع اآلخرينالتعامل  بناء على اليقني يفوالاألخالق 

    النافع ضوابط الشك
 إذا وضـع يف إطـاره الصـحيح، وضـمنفوائـد مهمـة  فـان للشـك –ومـع ذلـك  –انـه الشـك إال  ولـيس األساساليقني هو ان 

  : نذكر منها ضوابط وقواعد
  : والشك هو االستثناء اليقني هو األساس) ان ١

بالنـاس كأصـل أصـيل مـا مل يـدل علـى خالفـه الـدليل، ومـن فروعـه انـه مـن العقـالء علـى حسـن الظـن الشـرع و  بنـاء كـانولذا  
يـار األسـر مر كروه ان يشك الزوج يف زوجته او بالعكس او االب يف ابنه او العكس فان هذا االاملالقبيح و  ، ةمـن أهـم عوامـل ا

 . بل ان بعض الفقهاء كالشهيد الثاين واملوىل النراقي صرحوا حبرمة سوء الظن، وبعض الفقهاء كالسيد الوالد فصلوا يف املسالة
 .  الدمار واخلراب إالن الشك جملرد الشك ال ينتج ال: ان يكون الشك شكا هادفا) ٢
إذا  يقـنيان يفـتح ابوابـا لل وان امكـنفـان الشـك ، راجـح او من عقلٍ ، مسددة فطرةٍ  وةِ اما من ق: اك مرشدان يكون للش) ٣

 . املرشد واهلادي اال ان ذلك ينبغي ان يكون مع اختذه اإلنسان سبباً للفحص والبحث
  . وهناك ضوابط اخرى نرتكها اىل جمال اخر

  : احلياة تبتين على ركنني اساسني مها وأخرياً، وكما سبق، فان
ــار احــدمها فــان احليــاة، اليقــنيو بــة احمل ــارا حجــر علــى حجــربعــدها ال يســتقر ســوف مجعهــا و أســتنهار ب فــاذا ا ، فكيــف لــو ا
  . معاً؟

  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

  .١٥٠ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )١(
 .٢٥٧ص ٢جممع البحرين: ج )٢(


