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

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

  ،الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات واالفراد
  مسؤولية و وظيفة

ـًرا َونَـِذيًرا (: قال اهللا تعاىل ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ َلُهـْم * ِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا َوَدا *يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ َوَبشِّ
   )١()ِمَن اللَِّه َفْضًال َكِبيًرا

  )٢()ِهيداً وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم شَ (كما قال جل امسه 
ومفـردة مـن مفـردات اآليـة وهـي كلمـة (َشـاِهًدا)  األوىل املباركة القرآنية اآليةحول مفردة من مفردات  سوف يدور بإذن اهللا تعاىلاحلديث 

  ، يسبقها مدخل عام ومتهيد هام:وسيكون ضمن عدة بصائر وحقائقالكرمية الثانية وهي (شهداء) 
  المؤمنينوظيفتان مفروضتان على رجال الدين و 

وىل منهمـا معروفـة مشـهورة، امـا متـدين، األُ يفتـان آخـذتان بعنـق كـل مـؤمن  رجـل ديـن وعـامل بـل مهـا وظ فروضتان علىم يفتانظهنالك و 
  الثانية فمجهولة مهملة:

  التبيليغ والدعوة واإلرشاد -١
بَـلِّغُــوَن ِرَســاَالِت اللَّــِه َوَيْخَشــْونَُه َوَال َيْخَشــْوَن َأَحــًدا ِإالَّ الَّــِذيَن يُـ (قــال تعــاىل:  اشــبه ذلــك واالرشــاد والنصــح ومــا التبليــغ والــدعوة: االوىل

. تعـّم كـل مـؤمن ومسـلموالعلمـاء وحسـب بـل  علـيهم السـالم واألئمـة (صـلى اهللا عليـه وآلـه) األكرمال ختتص بالرسول  الوظيفةوهذه  )٣()اللَّهَ 
ا آيات كثرية، قايفة معروفة وظوهي   َهْوَن َعْن اْلُمْنَكرِ (ل تعاىل: للجميع وقد وردت    . )٤()َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 الشهادة على األفعال والمواقف -٢

: ايضـا الشـيعةبـل عامـة ، الرسـول ص واالئمـة والعلمـاء وظـائففـان مـن ، يفة جمهولة عادة عند الكثريين، وهي وظوظيفة الشهادة: الثانية
جلعلنـا أمـة  فالعلـة الغائيـة )٥()َك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَـْيُكْم َشـِهيًداوََكَذلِ (: الشهادة قال تعاىل

  .)لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ (هي  وسطاً 
فال مادية ِصرفة وال روحانية ورهبانية حمضة، بل ال ط والتفريط ان اهللا جعلنا امة وسطا بني االفرا: احدى التفسريات ومعىن اآلية، حسب

االبــد مــن  ا واملــادة ومســتلزما فــان اإلنســان روح وجســد ولكليهمــا حقــوق وعلــى كليهمــا وظــائف ومســؤوليات،  ؛تــوازن بــني الــروح ومقتضــيا
  سطى املثلى.فهذه األمة الوسط هي الشاهدة على كافة من خيرج عن الصراط املستقيم والطريقة الو 

  العلة الغائية لألمة: الشهادة
                                                            

  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
  .١٤٣البقرة:  )٢(
 ٣٩االحزاب  )٣(
  .١١٤و ١٠٤آل عمران: اآلية  )٤(

   ١٤٣البقرة  )٥(
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يفـة عظيمـة وهـذه وظ ،ان نكـون شـهداء علـى النـاس هـي -حسـب القـراءة املشـهورة  – وجعلنا أمـًة وسـطاً العلة من خلقتنا واحلاصل: ان 
والبحـوث وال ا الدراسـات ومل تسـلط عليهـ عـادة ال تـذكر الوظيفـةان هـذه  بـل الغريـب اال ان املالحـظ ،بعض مراتبها واجبـة وبعضـها مسـتحبة

يــات عديــدة حوهلــا آلوجــود نظــراً ان تبحــث هــذه املســالة  األكيــدة هــوان مقتضــى القاعــدة  مــع.. يتناوهلــا األســاتذة واملؤلفــون واخلطبــاء عــادة
 أويــة العظيمــة بغــض النظــر عــن الــرأي الــذي يتوصــل اليــه الفقيــه الحقــا مــن الوجــوب او االســتحباب هلــذه الوظيفــة االهل ، وذلــكوروايــات كثــرية

  .التعميم أو التخصيص
  نطاق الشهادة الواسع على الحكومات والشعوب والجماعات

، ومنهــا علــى اداء الــوزراءو الشــهادة علــى احلكومــة  ومنهــاالشــهادة علــى االمــة ونطــاق الشــهادة واســع لــه جمــاالت ومصــاديق كثــرية: منهــا 
كلهــا   ومنهـا الشــهادة علــى اجلامعـات واحلــوزات العلميـة، وهــذه ،بــل واملراجـع العظــام والعلمــاء االســاتذة والتالميـذو اداء اخلطبـاء  علــى الشـهادة

اجيدر االلتفات اليها عظيمة مسؤوليات    .واالهتمام 
م الشهادة على   اجلامعي أو احلوزوي الشهادة على الطالب والتالميذ:االستاذ مهام من فمثًال: ان   فقـد، دراستهم وسلوكهم واخالقيا

ميـالني  -علـى العكـس  –كـان متجـذراً فـيهم أم كـانوا االميـان   باجلدية يف الدراسة أو التكاسل فيها وقـد يشـهد علـيهم بـانطالبه  ىعليشهد 
  . ال مسح اهللا، وهكذااىل االحلاد بعض الشيء إىل الظلم والفساد بل وحىت يف البعض 

وقـتهم وال يعطـيهم اال القليـل مـن يسـرق كـان ؟ ام انـه  لتدريسادى حق الدرس وا هلف: يشهدون على االستاذقد ايضا كما ان الطالب 
  ؟ من البحث اجلاد والنافع

وكــذلك اخلطبــاء بـدورهم ايضــا هــم شــهداء ، وكـذلك احلضــور يف جمــالس الـوعظ واالرشــاد او اجملــالس احلسـينية فهــم شــهداء علــى اخلطيـب
  ؟ الفّعالة ام مل يلتزمواهو شروط اخلطابة استوىف بعد ان  األخالقمن مكارم  التزموا مبا حث عليه استمعوا جيداً وهل هلفعلى احلضور 

وهـو القـدر  -يشـهدون  (علـيهم السـالم) واالئمـة (صلى اهللا عليـه وآلـه) يف االخرة فان الرسولواما الشهادة  ،هذا عن الشهادة يف الدنيا
بعــد انــه تــأيت مث  - واآليــة اآلنفــة بنفســها، كمــا ســيأيت ويضــاف إلــيهم العلمــاء مث الشــيعة علــى حســب مــا جــاء يف بعــض الروايــات بــل املســلم

  .لهيشفع  ما له وما عليه فانه قد الشهادة مرتبة الشفاعة فحيث شهد
  ، واما الشهادة يف اآلخرة فلها املوضوعية.)١(ولعل الشهادة، يف الدنيا، هلا جهة الطريقية

البحوث االتيـة ان  وهي اليت نتطرق هلا يف هذا البحث ويف األضواءا مل تسلط عليه -نفسية أو مقدمية  –يفة جمهولة وظ -اذن  -هذه 
  . شاء اهللا تعاىل

 اال ان الشـهادة مـايرى وعلـى مـن حولـه ويتعامـل معـه، على -بدرجة وأخرى  – يشهد ويف مناطق تواجده كل انسان يف جماله وعملهان  
  . خذ الشاهد لومة الئمأان ال تجهة أخرى، كما حتتاج إىل  مناىل االنصاف من جهة، و حتتاج اىل معرفة واحاطة وخربة  الواعية

  المسائل األربع في الشهادة
  فقهي أوسع نقول: –ولكي نضع هذه املسالة: الشهادة على األفراد والتجمعات وعلى احلكومات والشعوب واألمم، يف إطار كالمي 

ـا، الفقه هلا امهيتها الكبريةهناك مسائل عديدة طرحت يف  تـدور يف هـذا االطـار وهـي  )فقه االحكـام واالحـوال الشخصـيةبــ(تتعلـق  اال ا
ال يقـل عنهـا نفعـاً بـل لعلـه أعـم منهـا  امـرا رابعـا هلـا ونضـيف، منهاوهنا نذكر ثالث مسائل  ،وقد ذكرها الفقهاء يف كتاب (الشهادات) عادة

  : ولذلك جند األكثر غافًال عنه يطرح عادة ال فائدة، كما ال يقل عنها حاجة وأمهية بل لعله يزيد عليها ومع ذلك فانه

                                                            

 ان املقدمية، فتدبرفيمكن تصحيحها أيضاً بعنو  )١(
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  : ل الشهادةتحمُّ  المسألة األولى:
؟ ام هـل جيـب عليـه ان يشـهدفالشـهادة حتّمـل  شـخص اىلانـه لـو دعـي مبعـىن ، وهي من املسائل اليت تطرح يف كتاب الشهادات يف الفقـه

 ؟ يستحب؟ ام ال هذا وال ذاك
ن مـن دعـي إىل حتمـل الشـهادة فتحملهـا وجـب إوهـو " الشـهادة إذا دعـي إليهـا، واجـبشـهرة عظيمـة فـان حتمـل املشـهور الـرأي حسب 
وجـوب حتمـل الشـهادة إذا تفسـريان احـدمها ويف اآليـة  )٢()َوَال يَـْأَب الشُّـَهَداُء ِإَذا َمـا ُدُعـوا(نيـة آيـة القر ويـدل علـى ذلـك اآل. )١("عليه إقامتها
ــا نــاظرة اىل : واالخـر، كمــا ذهـب اليــه يف اجلــواهر  دعـي إليهــا  وال مــنحتمــل الشــهادة  مـنىب الشــهداء أال يــ: مــن الــدعوة واالداء مبعـىن األعـما

   . )٣(ادائها كما ذهب اليه مجع اخر من العلماء
  اداء الشهادة المسألة الثانية:

فـان ادائهـا ممـا قـام  دةالشـها كان املشهور شهرة عظيمـة وجـوب حتمـل  ولئن، حتمل الشهادة متأخرة عنوهي مرحلة اخرى : الشهادة أداء
ان يـذهب اىل احلـاكم العـادل ويشـهد الداء الشـهادة لـدى احلـاكم الشـرعي ان يسـتجيب و دعـي  أي جيب على االنسان اذا مـا ،عليه االمجاع

  . وال يتكرب وال يتكاسل أو يتقاعس عنده وال يانف من ذلك
  االشهاد المسألة الثالثة:

وقـد  )٥()َواْسَتْشـِهُدوا َشـِهيَدْيِن ِمـْن رَِجـاِلُكمْ (: قـال تعـاىل )٤(مـن األمـورمـن االخـر علـى أمـر االشهاد واالشتشهاد: وهو طلـب الشـهادة 
كمـا قـد يكـون األمـر   والثانية كالنكاح )٧(ان االستشهاد منه واجب ومنه مستحب واالول كالوديعة )٦(ذكر الوالد قدس سره يف فقه الواجبات

  .لالرشاد
  ى اعمال الناس ومواقفهمالشهادة عل المسألة الرابعة:

امـر عــام ال ختــتص  هــيبالقضـايا اجلنائيــة كمـا ســبق بـل  وهـذه الشــهادة هـي مــورد البحـث، وهــي ال ختــتص : الشـهادة علــى اعمـال النــاس
 ، اآلخـرةيفعنـد اهللا  على اعمال النـاس شهادة مطلقةهي بالشهادة يف احملاكم الشرعية او غريها بل وال يف الدنيا فقط او يف االخرة فقط بل 

 . ويف احلياة الدنيا
  خالصة هللا تعاىل. ، شهادة حق وانصاف ال لبس وال غش فيها، عليهشهادة له و شهادة : الشهادة نوعان مث ان

والفقـــراء علـــى االغنيـــاء  األســـاتذةاملرضـــى علـــى االطبـــاء واحملكـــومني علـــى احلـــاكمني والطـــالب علـــى  :فالنـــاس يشـــهد بعضـــهم علـــى بعـــض
وتظهــر احلقــائق واهللا مــن وراء ذلــك علــى كــل  فُتســّجل بــذلك الوقــائعفيشــهد الكــل علــى الكــل هلــم ، وبــالعكس ايضــا، مــاءواجلهــال علــى العل

  . شهيد يءش
  االخرة بعالم الشهادة ال تختص  

                                                            

 .١٨٢ص ٤١جواهر الكالم ج )١(
  ٢٨٢البقرة  )٢(
 راجع موسوعة الفقه للسيد الشريازي (قده) وتبيني القرآن. )٣(
 كما لو داهم بيته بعض السراق، فيطلب من عدد من الناس احلضور لريوهم ويشهدوا عليهم.  )٤(
 ٢٨٢البقرة  )٥(
  .١٤٩ص ٩٢فقه الواجبات ج )٦(
 .  ما لو أراد إيداع مال اليتيم أو غريه، ممن هو ويل عليه أو مؤمتن عليه، لدى الغري فان عليه ان ُيشهد على ذلك خوف ضياعها أو انكارهاومنه:  )٧(
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لســان  قولــه تعــاىل علــى، وممــا يــدل علــى ذلــك مشوهلــا للــدنيا ايضــا الظــاهراال ان  فقــط ان هــذه الشــهادة ختــص االخــرةالــبعض يتصــور وقــد 
ـا تـَـَوفـَّْيَتِني ُكْنـَت أَنْـَت الرَِّقيـَب َعلَـْيِهْم َوأَنْـَت َعلَـى ُكـ(: (عليه السالم)عيسى   )١( )لِّ َشـْيٍء َشـِهيدٌ وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّ

الكـربى اضـافة اىل التبليـغ وظائفـه وهـي احـدى  )يِهمْ َما ُدْمُت فِ (كان شهيدا على قومه يف عامل الدنيا   (عليه السالم)وهي صرحية بان عيسى 
  . وستأيت اشارات أخرى لذلك أيضاً  واالرشاد واداء الرسالة
  شاهدا ومبشرا ونذيرا : النبي االكرم

َها النَِّبيُّ ِإنـَّا َأْرَسـْلَناَك يَا أَيـُّ (: انطالقاً من قوله تعاىل (صلى اهللا عليه وآله)عن نبينا االكرم الكالم إىل ننطلق  بعد هذا التمهيد العام واهلام
   وههنا عدة حقائق: )٢()َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

 ترابط العوالم 
مــا خلقنــا اال  تعــاىلاهللا  نمــن الصــحيح اننــا نعلــم اف ،تــرابط العــوامل أو تســتبطن فيمــا تســتبطن حقيقــة هامــة هــي حقيقــةيــة تشــري اآل -١

 نَ ا: مـا تطـرحلاال ان مـن االمـور االخـرى الـيت ق )َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنـَس ِإالَّ لِيَـْعبُـُدونِ (يف قوله:  كرميلنعبده كما نص على ذلك القران ال
مبــا ال يــدع جمــاًال يستشــهد علينــا  حيــتج علينــا باحتجــاج جديــد، وقــد كــان مــن ضــرورة االحتجــاج ان تعــاىل جــاء بنــا اىل هــذا العــامل لكــي اهللا 

  ملكابر ان يكابر:
يف هـذا  (عليـه السـالم)وقـد مشـل اجلميـع فاالمـام احلسـني  ،مضى يف عـامل الـذر اجلوهري احلقيقي لكل البشرية قد االمتحان توضيحه: ان

 )٣(خبلقنـا يف هـذا العـامل مـن جديـد واهللا تعـاىل، والشـمر هـو الشـمر يف ذلـك العـامل، يف العـامل السـابق (عليـه السـالم)هو االمام احلسـني  العامل
لـئال يكـون للنـاس ، )٤(لـك االمتحـانذواعطـاء فرصـة جديـدة ملـن فشـل يف  على اجلاحـدين واملـارقني واملقصـرين، بـل وأيضـاً اراد امتام احلجة امنا 

   . على اهللا من حجة
 ،وأخـرى سـتلحقت بـل هـي عـامل مـرتابط مـع عـدة عـوامل اخـر سـبقت آعما سبق وعمـا هـو  عاملاً منفصالً كما نتصورها   تالدنيا ليسان 

َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمـْن بَنِـي آَدَم ِمـْن ظُُهـورِِهْم ُذرِّيـَّـتَـُهْم َوَأْشـَهَدُهْم َعلَـى (، قال تعاىل: والروايات وهو مما الشك فيهيستفاد من اآليات وهذا ما 
وقـد فصـلنا الكـالم عـن اآليـة الكرميـة يف موضـع  )ُكنَّـا َعـْن َهـَذا غَـاِفِلينَ أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـَلَـى َشـِهْدنَا َأْن تـَُقولُـوا يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِإنـَّا  

   . آخر
 َأنْ  اللَّـهُ  أََبى"هنالك أسباب ظاهريـة إذ ان اهللا تعاىل هو الشهيد وكفى به شهيدا اال انه تعاىل جرت مقاديره ان تكون  مث ان من الواضح

االسـباب الـيت ال يعلـم قـدرها العلـل و علـل معـدة يف سلسـلة  فهـذه األسـباب هـي )٥("َسـَببا... ءٍ  َشـيْ  ِلُكلِّ  لَ َفَجعَ  بَِأْسَبابٍ  ِإالَّ  اْألَْشَياءَ  ُيْجِريَ 
عـرب جربائيـل  (صلى اهللا عليه وآله)املكلف به ميكائيل والوحي امللقى إىل النيب  والرزق املوكل به عزرائيلاال اهللا تعاىل كما هو احلال يف املوت 

ا ائف الوهلم ادوار ووظ اً شدادحيث وكل اهللا تعاىل يف مجيع تلك االمور مالئكة افيل وهكذا ونفخ الصور عرب إسر     .يتعدو
(صــلى اهللا عليــه الرســول االكــرم فيكــون مجيــع االمــم الســابقة والالحقــة حتضــر يــوم القيامــة ففــي  (الشــهادة)تلــك األدوار والوظــائف ومــن 

                                                            

   ١١٧املائدة  )١(
  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )٢(
َواراً (ولعل هذا مما يفسر بـه قولـه تعـاىل  )٣( ْم أَْط ْد َخلََقُك كمـا يف تفسـري القمـي   –علـى اخـتالف االهـواء واالرادات واملشـيئات  -١ إضـافة إىل التفسـري املعهـود )َوَق

 إذ ال مانعة مجع. كما يف الصايف  –وقيل: تارات: ترابا مث نطفة مث علقة مث مضغة مث عظاما وحلوماً مث انشأناه خلقاً آخر  -٢
 وقد ميثل لذلك بامتحانات الدور الثاين. )٤(
  .١٨٣ص ١الكايف: ط اإلسالمية ج )٥(
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نَـا بِـَك َعلَـى َهـُؤالِء َشـِهيداً َفَكْيَف ِإَذا جِ  (هو الشاهد األكـرب  وآله) َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ وكـل هـذا يف االخـرة لكـن مـاهو حـال ، )١()ئـْ
  :  الدنيا ؟ هذا ماسنذكره يف اللفتة الثانية

  بكافة العوالم (صلى اهللا عليه وآله)إحاطة الرسول  -٢
، تصـنعه اخلالئـق اىل يـوم القيامـة بكافـة مـاشـاملة كاملـة   علميـة إحاطـةلـه  وآلـه) (صـلى اهللا عليـهالرسول  ان املستفاد من اآلية الشريفةان 

الشــاهد ذلــك ان  ؟ميكنــه ان يكــون شــهيدا علــى اجلميــع جبواحننــا واال كيــف كمــا تعــم مــا ُنكنّــهنصــنعه جبوارحنــا   مــاوهــذه اإلحاطــة تشــمل كــل 
ذلك خالف االنصاف وخالف العلة سيكون واال  أو مسع بأذنهبعينه  ان يشهد عند احلاكم والقاضي اال مبا رأى و شاهديصّح  والشهيد ال

   فان الشهادة عليهم هي المتام احلجة عليهم، فكيف يستشهد اهللا عليهم مبن مل يَر ومل يسمع مباشرة! الغائية من الشهادة
فال يدل قولـه كان يف الدنيا فيشهد على الناس  اعلم م (صلى اهللا عليه وآله)ان اهللا تعاىل يوم القيامة يلهم رسوله االكرم : فان قال قائل

   أعماهلم؟يشهد االن ويف عامل الدنيا على انه  )ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً (تعاىل: 
هـذا  بـأن –ولـو مكـابرين  –إمتام احلجة عليهم، ولو اكتفى اهللا باالهلام لكان هلم ان حيتجـوا هو ان العلة الغائية من اشهاده عليهم : قلنا
أعمـاهلم وكافـة ان يـرى النـيب وأقـوى ، ولكان يكفي ان يشهد اهللا عليهم مباشـرة حينئـٍذ، امنـا الـذي تكـون حجيتـه علـيهم أمت عّلمته إياههو ما 
  . ، فال يبقى جمال ألي احتجاج أو انكارغري ذلك أوبه من جناحات او تقصري   قامواويشهد على ما  اخلالئق

عامــة لكافــة اخلالئــق وليســت خاصــة بــاملوجودين يف زمنــه أو حــىت يف الــذين رآهــم  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)يــدل علــى ان شــهادته والــذي 
ـا  ليست حمدودة بزمنه فقـط (صلى اهللا عليه وآله)رسالة النيب االكرم ان  :وعاصرهم فقط (صلى اهللا عليه وآله) ان كـان كـذلك فينبغـي ان فا
 يـةان كـل االمـور اخلمسـة املـذكورة يف اآلفـ لكن من الواضح ان رسالته متتد اىل اخـر الـزمن . خاصة وارشاده حمدود بزمنهتكون هدايته وتبليغه 

حركـة وكـل كـل ) ففـي  منـريا وسراجا -٥ إىل اهللا باذنه وداعيا -٤ونذيرا  -٣ومبشرا  -٢ شاهداً  -١انا ارسلناك متتد اىل اخر الزمن ( الشريفة
  .(صلى اهللا عليه وآله)رسول اهللا  من قبل بل وشهود وشهادة يف اعلى مراتبها رقابةهناك تصدر منا سكنه 

واألئمة (عليهم السالم) على الناس مما الشك فيها، وحنن يف غىن عـن االسـتدالل علـى  (صلى اهللا عليه وآله)ان شهادة النيب واحلاصل: 
  يع األمكنة واألزمنة ويرى مجيع االمم واجلماعات يف آن واحد؟ذلك، اال ان البعض قد يشكك ويقول كيف ميكن للنيب ان يشهد مج

) ترليــون عمليــة رياضــية  وقيــل ان ٢ولــدفع االســتغراب يكفــي ان منثــل مبثــاٍل: فقــد صــنعوا مــؤخرا جهــاز كمبيــوتر ُجيــري يف الثانيــة الواحــدة (
يعــد واحــداً مــن الرتليونــات مــن عقــل بشــري  صــنعه اً از جهــ! ولــيس هــذا إال عمليــة رياضــية يف الثانيــة ترليــون) ٤جيــري ( صــنعت جهــازاً الصــني 

وآمنّــا  ؟ وقـد علمنـامجيعــاً هــي عليـه ويشـهدها  علـى مـا كلهـا  يـدرك احلقــائق يسـتطيع ان خيلــق خلقـاً أال ؟ خملوقـات اهللا تعـاىل فكيـف بــاهللا تعـاىل
  .  ؟افضل واشرف خالئق اهللا على االطالق (صلى اهللا عليه وآله)ان رسول اهللا مجيعاً ب

  (صلى اهللا عليه وآله)ن الفوائد التربوية للعلم بشهادة الرسول م
 أُنـــسلـــو كنــت يف جملـــس  فمــثالمث ان هنالــك فوائـــد تربويــة ومعنويـــة كــربى يف معرفـــة هـــذه احلقيقــة العظيمـــة واستحضــارها يف البـــال دائمـــاً 

أو لـو أردت إيـذاء شـخص قريـب أو بعيـد ة من امامك لو مرت فتاة اجنبي وطاب لك ان تغتاب صديقاً أو منافساً أو ان تستمع إىل غيبة أو
وسيشــهد  علــى هــذه احلــال املزريــة مباشــرة علــى عظمتــه يــراك (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ان النــيب  بغــري وجــه حــق، مث استحضــرت يف نفــس اللحظــة

كلهــم يرونــك ويشــهدون   م الســالم)(علــيهاحلســن واحلســني واالمــام املهــدي واإلمامــان  (عليــه الســالم)امــري املــؤمنني اإلمــام . وكــذلك .عليــك
شـيئا فشـيئا اىل انسـان  عـن اجـرتاح هـذه املعصـية؟ وأال يتحـول مـن يستحضـر هـذا املعـىنذلـك اكـرب رادع اخالقـي ومعنـوي  أال يكـون. .عليك

                                                            

  .٤١النساء:  )١(
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  ؟.وعميقميان راسخ إبيتحلى متقي 
  ؟!واقفا عند الباب (صلى اهللا عليه وآله)ماذا لو كان رسول اهللا 

 النـاس يف زمـن الشـاه املعـروف يف خيطـبقد كـان و ، أشهر خطباء ايران ي وهو احدعن الشيخ الفلسف تضمن عربة بالغةت وهنا ننقل قصة
يف اجملـالس احلسـينية  فكـان الشـيخ اذا دعـي اىل القـاء حماضـراته، ) وهـو جهـاز خميـف ومرعـبالسافاكبـــ( جهاز يسمىوكان للشاه ، بطاغوتيته

   . الدعوة وال يليبرفض اجمللس يكان   فانه أو بالبالط مرتبط بالسافاك فإذا علم انهصاحب اجمللس  يسأل عن املعهودة أو يف الفواتح
اال ان الوســيط مل خيــرب الشــيخ بــان صــاحب اجمللــس مــرتبط بــالبالط  الفاحتــةجمــالس  احــدىاىل العــادة هــي االيــام دعــي كمــا احــدى ويف 

 والالدولـة  مسـؤويلوسيحضـر مجـع مـن ة بـالبالط الشاهنشـاهي مرتبطـشخصـية كبـرية  املتـوىفان  الحقاالدعوة مث اكتشف الشيخ امللكي فقبل 
ورأى نفسـه  فتحـري الشـيخ الفلسـفي يف االمـر ؟وهو طاغية ومسـتبد ، ولكن كيف يدعو لهلشاهمن الدعاء لحسب الرسوم الدارجة بد حينئذ 

للشــاه تعــرض خلطــر  عُ دْ ن مل يَــإلهــا كمــا انــه لــو ذهــب فــبِ بعــد ان قَ يف مرحلــة الــدوران بــني احملــذورين حيــث ال يســتطيع ان يــرفض الــدعوة اآلن 
فـذهب ، رمحـه اهللالسـيد امحـد اخلونسـاري  املرجـع الشـهري الزاهـد الـورع التقـي ان يـذهب اىلجسيم وان دعا له كـان مـن أعـوان الظلمـة؟ فقـرر 

  باملوقف احملرج الذي صار فيه واستشاره ما الذي يصنع؟واخربه إليه 
ايـة احملاضـرة حيـثعنـدما لكـن حماضـرتك و  اذهب وتوكل على اهللا والقِ : كلمة واحدةلك  انا اقول : سيد اخلونساريقال له ال  تصـل اىل 

قــد ان قلبــك لــه وإذا رأيــت  عُ دْ ن مل تَــإمهــددين متوعــدين ليزلقونــك بابصــارهم نظــرت اىل زبانيــة الشــاه ينظــرون اليــك شــزرا  فــإذاالــدعاء  موقــع
وهـو عنـد البـاب  واقـف (صـلى اهللا عليـه وآلـه)ان رسـول اهللا  للطاغية فحينئـٍذ تصـّورفيها وتدعو تكاد ان تستسلم هلم  ضعف اىل الدرجة اليت

   . !!ماء وجهي إياك ان تريقفلسفي  اغاي: على شيبته املقدسة ويقول لك قابض
دعوا العداء الدين ففـي ذلـك هتـك للعمامـة وإذالل لنا ان نال ينبغي فديها متثل الدين وما دمنا كذلك ن العمامة اليت نرتالوذلك : اقول

  للمتدينني كما انه مينحهم شرعية هم بأمس احلاجة إليها لالستمرار يف ظلم الناس وهتك احلرمات بل واالزدياد فيها أيضاً.
 بغـيظتـرقبين وه الشـريرة يـت الوجـأر يقول الشيخ الفلسفي ذهبت اىل اجمللس وصعدت املنرب وشرعت باحملاضرة وكلما اقرتبت مـن النهايـات 

 بـل واصـطفت يف ذهـين عنـاوينوبالفعـل كمـا تنبـأ السـيد اخلونسـاري بـدأ قلـيب يضـعف  مث بدأت االشـارات التهديديـة تتجـه إيلَّ، يقـول:وحنق 
نســاري يد اخلو أنــا كــذلك تــذكرت وصــية الســ الختــذها ذريعــة للركــون إىل الظــامل ولــو بقــدر الــدعاء الشــكلي، فبينمــا التقيــة والتهلكــة ومــا اشــبه

واقفاً علـى البـاب قابضـاً علـى حليتـه الشـريفة وهـو يقـول يل: آقـاي فلسـفي إيـاك ان  (صلى اهللا عليه وآله)اهللا  صورة رسوليف خميليت  وتصورت
مهمـا   الم)(عليـه السـ مـام احلسـنيقررت ان ال اذكر اسم ذلك الطاغية على منرب االربط اهللا على قليب و تريق ماء وجهي! وهنا قويت عزمييت و 

املنـرب سأخاطر مبستقبلي.. وعندما نزلت مـن رسول اهللا النين  مايتك يااطمع حبلكنين  (صلى اهللا عليه وآله)قلت للرسول لكنين  كلف األمر
  . من كيدهم وشرورهم حفظيناال ان اهللا  ،توعدين بعضهم بالشر

ذا املوقف املشـرف   رجـل الـدين العـامل املتقـي الـذي العـن  املشـرِّف التـاريخ إىل صـفحاتصـفحة مشـرقة أضـاف فـان الشـيخ الفلسـفي و
  . خذه يف اهللا لومة الئمأت

ورقابتــه  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)علينــا ان نستحضــر وجــود رســول اهللا وهكــذا احلــال عنــد كــل موقــف ويف كــل منعطــف وعنــد كــل معصــية 
كــل قراراتنــا   علــى -صــياء املهــدي املنتظــر عجــل اهللا فرجــه الشــريف وســائر املعصــومني األطهــار (علــيهم الســالم) وصــوًال خلــامت األو  - وشــهادته
  . وسكناتنا وكلماتنا ونظراتنا وغريها وحركاتنا

  والقراءة الثانية )أُمًَّة َوَسطًا(عن اآلية  يبحث تفسير 
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وهـذه هـي القـراءة املشـهورة  )١()َن الرَُّسـوُل َعلَـْيُكْم َشـِهيًداوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُـوا ُشـَهَداَء َعلَـى النَّـاِس َوَيُكـو (: قال تعـاىل
 أمتنــا كــون  وعلــىعلينــا  شــهيداً  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)كــون الرســول   الداللــة علــىوهــي واضــحة  املعهــودة املتــداول املشــهور واملوجــودة يف القــران
  . شهداء على اآلخرين

ا روايات متعدد ن آبتحريـف القـر  على من يلتزم بصحة هـذه الروايـات انـه ممـن يقـوليستشكل  وال ،ةلكن هناك قراءة اخرى وقد وردت 
ا ال تزيد على قراءة مـن القـراءات ومشـهور علمـاء العامـة ككثـري مـن علمـاء اخلاصـة قـالوا ومل يـروا فيهـا حتريفـاً، وامـا بتعـدد القـراءات  وذلك ال

ن عند الواحد على حرف واحد) فانه ميكن ان يلتزم بالقراءة املشـهورة إىل جـوار هـذه من ال يقول بتعدد القراءات بل يلتزم بان القرآن (نزل م
علــى مــا ذكــره الشــيخ  -يف عــامل اإلثبــات وإن مل تكــن يف عــامل الثبــوت  – اءة نظــراً ألن األئمــة (علــيهم الســالم) امضــوا القــراءة املشــهورةر القــ

  .باحث اخلارجمن م يف احدى الدروس املاضية هالطوسي وغريه، وقد حبثنا
  وكذلك جعلناكم أئمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس...) (: الثانية هيالقراءة و 

عليهم فهم الشهداء علـى وصلواته سالم اهللا األطهار االئمة و  (صلى اهللا عليه وآله)الرسول  اىلموجها وعلى هذه القراءة يكون اخلطاب 
   .ليه وآله)(صلى اهللا عالناس فضال عن شهادة الرسول االكرم 

ذه القراءةلكن هل ينقطع    ؟ : ان نشهد على الناسان الشهادة مطلوبة منا ايضا االستدالل على طريق ،بااللتزام 
ــا اثباتــاً  ،كــال: اجلــواب ــا وإن كانــت ثبوتــاً واحــدة إال ا أوًال: ملــا ســبق مــن امضــاء القــراءة املشــهورة مــن قبــل األئمــة (علــيهم الســالم) فا

  ظري األحكام الظاهرية. فتأمل.متعددة فهي ن
    فتكون هي املكملة للمستفاد من اآلية الكرمية: اداء الشهادة يوم القيامةتؤكد مسؤوليتنا يف عديدة لوجود روايات ثانياً: 

  شهادة الشيعة على الناس
أي  )٢("ليشــهد محمــد علينــا" عليــه الصــالة والســالمعــن االمــام البــاقر حــديث مفصــل عــن ليلــة القــدر  فــيفوهنــا نــذكر احــدى الروايــات 

م ادوا االمانة  (صلى اهللا عليه وآله)يشهد الرسول  ا  بأعلىعلى االئمة ا    )٣("َولَِنْشَهَد َعَلى ِشيَعِتَنا َولَِتْشَهَد ِشيَعتُـَنا َعَلى النَّاسِ "مستويا
  الشهادة متوقفة على المعرفة

  .اسان يشهدوا على الن العلل الغائية هلممن  اذن فالشيعة
، بل هل متكن من غري معرفة بأوضاعهم وخربة بأحواهلم؟ ان من الطبيعـي ان تتوقـف الشـهادة علـى على الناس ولكن هل تصح الشهادة

أو الــوزير  الـرئيس أو نتعـرف علـى اوضـاعهم فكيـف لنــا ان نشـهد وحنـن ال نعـرف مـاذا جيــري ومـا يفعـلعلــى ان ان نكـون بيـنهم و النـاس علـى 
    واألستاذ واخلطيب؟ أو الطبيب واملهندس واحملامي؟ أو املزارع والفالح والعامل؟واملرجع  لعاملالنائب مثًال، أو ا

ـــِه "امـــا مقـــدمياً أو نفســـياً، وقـــد ورد يف احلـــديث  تحبةبـــني واجبـــة ومســـ ومـــن مثّ الشـــهادة املعرفـــةان هـــذه  ـــِه َال تـَْهُجـــُم َعَلْي ـــاِلُم ِبَزَماِن َواْلَع
  .)٤( "اللََّواِبس

طَِبيــٌب َدوَّاٌر ِبِطبِّـِه قَــْد َأْحَكــَم َمَراِهَمــُه َو " (صـلى اهللا عليــه وآلـه)يف وصـف رســول اهللا   (عليـه الســالم) حــديث االمـام علــي يفكمـا ورد 

                                                            

   .١٤٣البقرة  )١(
ج البالغة ج )٢(   .١٧١ص ١٦منهاج الرباعة يف شرح 
 .٢٥١ص ١الكايف: ط اإلسالمية ج )٣(
  .٢٧ص ١الكايف: ط اإلسالمية ج )٤(
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 (صـلى اهللانتأسـى بـه ينبغـي لنـا ان  وهل ميكن للطبيب أن يعاجل املريض ويطّببه بدون ان يعـرف الـداء ويشخصـه؟ أفـال )١("َأْحَمى َمَواِسَمُه...
   ؟عليه وآله)

كمــا علينــا ان  ، وأحــوال األرامــل واأليتــام وعوائــل الشــهداء،بالدنــا غــرياملهــاجرين إىل دنــا و املهجــرين يف بال ان علينــا ان نســتطلع أحــوال
 جلماعــة وصــول تلــك امــن القــوة والتوســع والعنــف والضــرواة، وعلينــا ان نعــرف أســباب هــو ســبب وصــول االرهــاب اىل مــا وصــل اليــه  مــانعــرف 

ـــا احلكـــم يف وأســـرار ســـقوطها الســـريع؟ وكيـــف وصـــلت تلـــك اجلماعـــة اىلاىل احلكـــم يف مصـــر  وســـيطرت علـــى ذلـــك البلـــد الكبـــري مث  )٢(تركي
قوة الدواعش التفصيلي ل هو سر ؟ وماب سقوط املوصل بيد الدواعشهي اسبا وماأصبحت هي الدينامو الذي يغذي اإلرهاب يف املنطقة؟ 

  .؟طوال سنني طويلة حىت وصلوا إىل ما وصلوا إليه طويتي املقدمات اليت وما ه والوثائق، واألدلة
    بنا عن الشهادة فغبنا عن القيادةغِ 
  بل وخمّيماً يف مواطن كثرية. ، ويبقى البالء رائحا وجائيايف بالدنا تتكررإال السطح والظواهر فان املآسي ال نعرف  اننا غالباً  وحيث

أزمــة  وحيــث غبنــا عــن الشــهادة فقــد غبنــا عــن القيــادة وذهبــت، ننــا لســنا شــهداء حبقيقــة املعــىنأل ي حقيقــةمــا جيــر  الكثــري منــا ال يعــرفان 
وأوضــاعنا: حكومــات ومجاعــاٍت وشــعوباً أكثــر ممــا يؤســف لــه ان الغــرب يعــرف احوالنــا األمــور ومقاليــدها اىل ائمــة الضــالل؛ فــان مــن أشــد مــا 

  )٣(اجتماعنا... اخلنعرفه حنن عن بالدنا: عن اقتصادنا وسياستنا و 
 -ويــا لألســف، علــى بــاطلهم  –وهــم  عــن العصــر ذلــك فــنحن لســنا شــهداء علــى العصــر بــل حنــن غــائبون أكثــر يعــرف ثرنــا البينمــا اك

م هم الذين خيططون للمستقبل القريب والبعيد و  وهم الذين، الشهداء م وختطيطهمجينون نتائج لذلك فا    . معرفتهم وشهاد
املدعومـة مبليـارات الـدوالرات واملتغذيـة بـألوف املفكـرين واملخططـني االسـرتاتيجيني واخلـرباء ونظـرائهم،  دراسـات المراكز  منان هلم الكثري 

علـى  –، وهلم، لألسـف الشـديد أيضـاً، الكثـري مـن العمـالء مـن املسـلمني أو يف بالدنا وغري بالدنا التجسسكار من او  كما هلم الكثري جداً 
م اعطوا اليتصورون تعاونني معهم ممن من امل –أفضل الفروض  م اخذوا الكثري، مع ا   . !!كثري جداً ومل يأخذوا إال الفتاتا

الوسـيع  فضـال عـن ارجيـة والفضـاء اخل الصـحاري والفيـايف والغابـاتحـىت  شـيءويراقـب كـل شـيء ر كل شئ ويسجل كـل الغرب يصوّ ان 
احلكـام (بالباطـل) فهـم بالفعـل  ،املالعـب واملقـاهي واحملـالت والعمـارات وغـري ذلـكرب السـيارات و آحمطات القطارات ومطارات الطائرات وم

م الشهداء عليه،   غائبون عن الساحة. بينما حنن على العصر أل
ـــدي الرســـول  وال حـــل إال بـــالعودة إىل القـــرآن الكـــرمي ودســـاتريه وقوانينـــه وأوامـــره ونواهيـــه ـــا مسرتشـــدين   (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)والعمـــل 

 )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكـوَن الرَُّسـوُل َعلَـْيُكْم َشـِهيداً (قال تعاىل:  واألئمة املعصومني (عليهم السالم)
  )اِعياً ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراجاً ُمِنيراً يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً * َودَ ( :وقال

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

                                                            

  .١٥٦ج البالغة (للصبحي صاحل) ص )١(
   حيث ان احلزب احلاكم االن يف تركيا ترجع جذوره اىل منظمة االخوان املسلمني )٢(
 ٢٥فط مــثًال ذكــرت بعــض مراكــز الدراســات ان الشــركات األجنبيــة، وحســب تعاقــدها مــع احلكومــة العراقيــة، تأخــذ علــى اســتخراجها الربميــل الواحــد مــن الــن )٣(

ــا تكلفــة االســتخراج مــع ان التكلفــة احلقيقيــة أقــل مــن ذلــك بكثــري، وذلــك يعــين انــه كلمــا اخنفضــت أســعار الــنفط، خســر  ت احلكومــة العراقيــة دوالراً بعنــوان ا
وهـذه  أو أقـل ٢٥دوالراً أو أكثـر أو حـىت لـو اخنفـض إىل  ٤٠دوالراً للشركات املستخرجة سواًء كان سعر النفط  ٢٥أكثر إذ عليها ان تدفع على كل حال 

 .احلقيقة املؤملة جيهلها أكثر الناس


