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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 

ية على أعدائهم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.

  ) يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا  َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّةً (
)٥(  

  بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية 
  (صعصعة بن صوحان) (عليه السالم)وأبطال حول أمير المؤمنين 

  مواجهة الكمية بالنوعية والكيفية
ـَرا( اهللا سبحانه وتعـاىل يف كتابـه الكـرمي: يقول نَـا ِإلَـْيِهْم ِفْعـَل اْلَخيـْ ـًة يـَْهـُدوَن بَِأْمرِنَـا َوَأْوَحيـْ الصَّـالِة َوِإيتَـاَء  ِت َوِإقَـامَ َوَجَعْلنَـاُهْم أَِئمَّ

  )١()الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 
  )٢()ُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُ ( وقال جل امسه:

  :بصائر نورانية ومواليد مباركة
وســائر األئمــة امليــامني  (عليــه الســالم)يف هــاتني اآليتــني الكــرميتني جمموعــة مــن البصــائر القرآنيــة نتناوهلــا مبناســبة مولــد امــري املــؤمنني 

(عليـه شهر املغفرة والرمحـة ، سـائلني املـوىل عـز وجـل ان جيعلنـا مـن املتمسـكني بأذيـال آل حممـد . يف شهر رجب االصب.الذين ولدوا 
  .  بتعجيل فرج سيد الكائنات اإلمام املهدي املنتظر عجل اهللا فرجه الشريف وداعني بالفرج االكرب للمؤمنني بل للعامل امجع السالم)

  ؟ ام انشاءهل الجعل في اآليتين إخبار : البصيرة االولى
ــةً (: ان اجلعــل يف قولـه تعــاىل عــن امـا البصــرية االوىل فهـي ــًة...(وكـذا يف اآليــة االخـرى  )...َوَجَعْلَنــاُهْم أَِئمَّ ُهْم أَِئمَّ هــل  )َوَجَعْلَنــا ِمــنـْ

 والنصـب تعـاىل ينشـئ اجلعـل ام انه ابق؟يف زمن س (عليهم السالم)حصول جعل ونصب هلم هذا اجلعل اخبار من قبل اهللا تعاىل عن 
ُهمْ (هـــذا بـــنفس قولـــه  ن يـــراد بـــه أ حُ صـــلُ فعـــل مـــاٍض يَ  املســـتخدم يف اآليتـــني )لَ َعـــان فعـــل (جَ هـــو  ومنشـــأ االحتمـــالني؟ )...َوَجَعْلَنـــا ِمـــنـْ

  . أزمنة سابقةعن اجلعل يف يراد به االخبار كما يصلح ان االنشاء  
يوجـــد فانـــه  )٣("فَـــِإنِّي قَـــْد َجَعْلتُـــُه َعَلـــْيُكْم َحاِكمـــا"إذ يقـــول:  (عليـــه الســـالم)م الصـــادق جـــاٍر يف حـــديث االمـــا وكـــال االحتمـــالني

  :  حتماالناال
  .القولهذا بنفس  جعلهم حّكاماينشئ    (عليه السالم)ان االمام :االول

  .ارا عن انشاء سابقفيكون اخب ،من قبل العلماء جامعي الشرائطخيرب عن جعله حلاكمية  (عليه السالم)انه الثاني: 
إخبــاراً عــن وقــوع البيــع يف زمــن ســابق، أي يقصــد ) األمــرين حمــتمالن فيــه، فقــد يكــون (بعــت) فــان يف لفــظ (بعــتُ  كــذلكواالمــر  

                                                            

 .٧٣األنبياء:  )١(
 .٥٥املائدة:  )٢(
  .٦٧ص ١اإلسالمية): ج –الكايف (ط  )٣(
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ى ، والقرائن املقاميـة هـي الـيت متيـز بـني النـوعني علـبعت إنشاًء كما هو املتداول يف العقودوقد يكون االخبار بانه باع داره مثًال سابقاً، 
    .سنذكره ان شاء اهللا تعاىلما رأي وان كان االدق يف ذلك 

ــا يف جملــس العقــد : وكــذا احلــال يف املــرأة لــو قالــت ان املقــام مقــام االنشــاء واجيــاد العلقــة  قرينــة علــىزوجتــك نفســي فــان املقــام وكو
  ل فرتة من الزمن.، ولكن قد تكون اجلملة خربية فيكون قصد املرأة االخبار عن تزوجيها نفسها قبالزوجية
ــا إخبــاراً عــن اإلنشــاء الســابق،  يف مثــل هــذه الكلمــات ان االصــل: املنصــورو  صــرف تالــيت  وقرينــة املقــام يف االمثلــة املــذكورة هــي كو

مـا سـنرى ك  –غـري متـوافرة يف اآليتـني الشـريفتني واليت تدل على إنشائية الكلمة إال ان هذه القرينة املقامية  الكلمة إىل االنشاء وإرادته،
  . ان املقام فيهما مقام االخبار عن جعل سابق اهليولذا فالظاهر  -

  اخبار أم إنشاء؟ )ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه...( قوله
علـيهم (فهـل الواليـة االهليـة املمنوحـة هلـم  يف اآلية املباركـة االخـرى وهـي قولـه تعـاىل ( امنـا ولـيكم اهللا ورسـوله) االحتماالن جاريانو 

ا جمعولة يف مرتبة سابقة واآل الكالم، أم، قد جعلت بنفس هذا السالم)    ؟تلك الواليةثبوت ية الشريفة حتكي وخترب عن ا
عــين ان يف االخبـاربـنفس هــذا القـول، وامـا  (علـيهم السـالم)ان اهللا جيعـل الواليـة للرسـول ولالئمــة  مبعــىناالنشـاء وبعبـارة اخـرى: ان 

  .لكاهللا تعاىل خيرب بذ
ـذا اللفـظ،  انت وكيلي، قاصداً  :لشخص تقولفتارة  املطلبمبثال يقرب ذلك ولنوضح  بذلك االنشاء أي انـك جتعـل لـه الوكالـة 

  كال املعنيني ممكن.فان  من قبلي  امنا انت متولٍ  وكذلك لو قال ،بذلك عن انه وكيل لكولكنك تارة اخرى تقصد االخبار 
االنشـاء و او الظهـور االصـل  مقتضـىان ذلـك هـو  االخبار فانـه اضـافة اىل )ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَّهُ (عاىل ولكن الظاهر ان املراد يف قوله ت

    ، إضافة إىل ذلك جند:حيتاج اىل مؤونة زائدة
  الوالية هللا مناسبة لإلخبار ال االنشاء

ــيُُّكْم اللَّــ(ان هنــاك قرينــة يف نفــس اآليــة املباركــة تؤكــد إخباريــة  ، الواليــة هللابــذكر اآليــة قــد صــدرت  هــي: انو ال انشــائيته  )هُ ِإنََّمــا َوِل
املــراد هــو  ، ومعــه فيكــونيف واليــة اهللا أبــداً  ال معــىن لــه اإلنشــاءإذ ؛ االخبــار ولــيس االنشــاء ان االيــة يف مقــام علــى قرينــة واضــحةوذلــك 

  .الية الرسول واألئمة كذلك، فتكون و ذ االزلالثابتة من التكوينية والتشريعية االخبار عن والية اهللا تعاىل
ــا اخباريــة بلحــاظ  بــالقولوالتفكيــك يف املقــام  وان مل  (علــيهم الســالم)واألئمــة الرســول واليــة وانشــائية بلحــاظ  ،اهللا تعــاىلواليــة ا

  جداً.من اآلية استعمال اللفظ يف اكثر من معىن كما نراه، اال انه خالف الظاهر  المكان وصحةيكن ممتنعا 
اخبـار عـن االنبيـاء السـابقني  انه :يف قوله تعاىل: ( وكذلك جعلناهم ائمة يهتدون بأمرنا) فالظاهر اضافة اىل االصل األمر كذلكو 

قـد ثبـت يف زمـن املصـطفى ووقـت  -جعلهم أئمـة  –، ال ان هذا اجلعل ئمةً أوكون اهللا سبحانه وتعاىل قد جعلهم يف فرتة زمنية سابقة 
  تضى الذهاب إىل إنشائية (جعل).، كما هو مقنزول اآلية املباركة

  :حقيقية وليست خارجيةفي اآلية الكريمة القضية البصيرة الثانية: 
  رتبط بعمق الغاية واهلدف من هذا البحث وهو:يوذلك كله هو املدخل لبحث آخر 

فـان القضـية احلقيقيـة ابعادهـا، وكمـا هـو معلـوم  جممـل وليسـت بقضـية خارجيـة يف ،ان القضية يف اآلية الشـريفة هـي قضـية حقيقيـة
وتكــون مهيمنــة علــى كــل االزمــان، وامــا القضــية اخلارجيــة فهــي مــا كانــت خمتصــة بــزمن مــا، كــالزمن  ،هــي تلــك الــيت حتطــم حــاجز الــزمن

  .  وذلك كقولك (جئين مبن يف البيت) أو (قتل من يف العسكر) ، على سبيل البدلبالزمن املاضيختتص أو كانت احلاضر 
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مـن غــري يكـون احلكـم فيهــا ثابتـا لطبيعـي املوضــوع  ،ضــية غـري مـؤطرة وال مقيــدة باطـار زمـين فهــي قضـية حقيقيــةوامـا اذا كانـت الق 
    موضعه.كالم مفصل ذكرناه يف على   )١(فرق بني األزمنة، وهذا على حسب أحد التعريفني للقضية احلقيقية واخلارجية

ًة...(و )ْم اللَُّه...ِإنََّما َولِيُّكُ (اآليات الشريفة ان القضية يف : واملهم ـًة...(و )َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ ُهْم أَِئمَّ حقيقيـة  هـي قضـية )َوَجَعْلَنا ِمنـْ
  .  بل ثابتة هلم مبا هم هم مامة االهلية اجملعولة هلم ليست خاصة بزمنهم، بل سارية يف مجيع االزمانوعليه فاإل ،وليست خارجية

   الخاتم للرساالت صلى اهللا عليه وآله)( الخلفاء للنبي (عليهم السالم)ألنهم  -١
االوصـياء للنـيب اخلـامت اىل اخـر االزمنـة فهـم ائمـة  هم (عليهم السالم)االئمة فان؛ (عليهم السالم)يف االوصياء  واالمر واضح ايضا

م فعلى امتداد الزمن،     .قضية حقيقية وليست خارجية أئمة ووالة هيكو
 ولــيس قــد انتهــت، ح القــول: ان امامــة االئمــة املاضــنيفلــيس مــن الصــحي ابتــة علــى مــدار الزمــانامامــة االئمــة وكــذا االنبيــاء ث: اذن
علـى تفصـيل مـذكور يف حبـوث  فـان الواليـة الفعليـة التنجيزيـة بيـده احلاضر نعم تبقى هناك خصوصـيات لإلمـام احلـي احلاضـرإال االمام 
  .اإلمامة

تكـون مـؤطرة باطـار الـزمن إال ان االمامـة ممتـدة مسـتمرة مطلقـة، كمـا هـو احلـال فالشـريعة قـد  ،نعم نفرق بني امامة االمام وشـريعته
وان كانــت بعــض شــريعته قــد نســخت، وعلــى حــد قــول الســيد الوالــد  إمامــاً،يــزال  إذ انــه ال؛ (عليــه الســالم)يف خليــل اهللا ابــراهيم مــثًال 
، بــل انــه يــرى ان الســابقة إال ان يــأيت دليــل علــى اخلــالف استصــحاب الشــرائع االســتناد إىل اىل إلثبــات اســتمرار حكــم ال حنتــاج فإننــا

فكيــف  - (قــدس ســره) بنظــره –شــاملة لالزمنــة الالحقــة وبنحــو القضــية احلقيقيــة هــي الشــرائع الســابقة أحكــام دلــة نفــس عمومــات أ
  واحلال ان كالمنا يف االمامة واالمام؟!

  وهلذا الكالم حبث ختصصي يرتك حملله. 
  ق الزمانيوللعمومات واإلطال -ب

ــا امــامتهم ان الثبــات  والــدليل االخــر مــا مضــى يف البحــث  :هــو يف املقــام مطلقــة غــري مقيــدة بــزمن،هــي بنحــو القضــية احلقيقيــة وا
 علــى حنــو هــوجعــل االئمــة امنـا  فــان ذلـك يــربهن انوالعمومــات  الثالثــة: االزمــاين واملكــاين واالحـوايل، االطالقـاتاملاضـي مــن مقتضــى 

أي  – علـى التقييـد الزمـاين كمـا هـو احلـالعليـه أي الـدليل يـأيت بالبـد ان ومن ادعى التقييد فانـه  ،وعلى مدار االزمنة ةالقضية احلقيقي
ـاحيث دل الدليل على تقييد أفضليتها ب (عليها السالم) يف السيدة مرمي  -الزماين  التقييد ا افضل نساء زما فقـد ذكـر القيـد و  ،كو

  .قام الدليل على ذلك
فاطمــة  ان حنكــموألجــل ذلــك  اصــل: ان ظــاهر اللفــظ واحلكــم عنــدما ينصــب علــى الطبيعــي ان الــزمن هــو ظــرف لــه ال قيــد،واحل
ا العامليـة، فهـي سـيدة النسـاء يف  سيدة نساء العـاملني علـى مـر التـاريخ (عليها السالم) الزهراء وذلـك ألنـه مل يـرد قيـد وال حتديـد بسـياد

  ن.مجيع االزمان والعوامل واالماك
  زمانوألن وظيفتهم هي الهداية عبر األ –ج 

  هــي ان اهللا تعــاىل قــد جعــل وظيفــتهمفعلــى حنــو القضــية احلقيقيــة  هــي (علــيهم الســالم) كــون امــامتهمعلــى  وامــا القرينــة االخــرى 

                                                            

لطبيعــي املوضــوع مــع قطــع النظــر عــن األزمنــة حبيــث لــو فــرض وجــوده ال يف زمــن لكــان ثابتــاً لــه امــا فيهــا ة مــا ثبــت احلكــم يــالتعريــف اآلخــر يــرى ان احلقيق )١(
  اخلارجية فهي املنوطة بالزمن وإن كان يعم األزمنة الثالثة.
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ـا  ، وهذه اهلدايةهداية اخللق بأمره ضـاً كـان علمهـم ولـذلك أي هـي هدايـة عامـة لكـل االزمـان وليسـت خاصـة بـزمن خـاصالـيت كلفـوا 
َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ (شامًال غري حمدود بزمان أو مكان، قال تعاىل:    .)١()وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ

علــى امتــداد  كلــه  ليشــمل الكــون نــوراً امتــدإذ ان هــدايتهم للخلــق اخرتقــت حــاجز الزمــان فكانــت ؛ وحــال بعــض االنبيــاء كــذلك
  .)٢()َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآلِخرِينَ (: خياطب اهللا جل وعال فيقول  السالم) (عليهالنيب ابراهيم ولذا جند ان االزمنة

  بالغته وهدايته:نهج  عبر (عليه السالم) مير المؤمنينإمامة أ
ــج  (عليــه الســالم)املؤمننيان أمــري جنــد  كمــا  امتــدادعلــى كلماتــه اخلالــدة قــد ســطر  دعوتــه وهدايتــه وروح  حكمتــه وبالغتــه يف 
ا واليت  إذ ترك من بعده احلجة البالغة العظمى بعد القرآن الكرميالتاريخ  ا العقـالء علـى مـدى األزمـان العقالء  على حيتج  كما حيتج 

ـج حيـاةيوية، واليت جند جمتمعاتنا اليوم بـأمس احلاجـة اىل طرحهـا بلغت الغاية يف األمهية واحليف مواضيع واألمكنة و  إىل و  بـل واختاذهـا 
ا:يه األمة توج   .النزاهة والفضائل والعدل والعفو والصفح واالحسان واحلكمة واحملبة للرعية وغريهامواضيع مثل:  حنو تبنيها وااللتزام 

  سيرتهعبر  (عليه السالم)إمامته 
جلـي هـي مصـداق  ،(صـلى اهللا عليـه وآلـه)لسـرية النـيب االكـرم املكمل متداد كانت االواليت    (عليه السالم)جند ان سرية علىكما 
بـل اننـا جنـد ان هـذه السـرية الوضـائة ختتـزن يف داخلهـا دروسـاً وعـرباً مفتاحيـة جلميـع  ،وعلـى مـر التـاريخ )يـَْهـُدوَن بَِأْمرِنَـا (: لقوله تعـاىل

  القادة على امتداد الزمان.
م هي  (عليهم السالم) هل البيتأسرية النيب االكرم و  واحلاصل: ان مسـاحات  وعلـى امتـدادلى مـر االزمـان اهلداية ع سبيلوكلما

  االكوان. 
  في منبسط األزمانفعل الخيرات البصيرة الثالثة: 

ـَراتِ (جـاء فيهـا  يف بصائرها ومـداليلها حيـث تستبطن إحدى أهم احلقائقواآلية  نَـا ِإلَـْيِهْم ِفْعـَل اْلَخيـْ  فعـل اخلـرياتفـان  )٣()َوَأْوَحيـْ
إذاً مكلفـون بفعـل اخلـريات ال ألزمنـتهم فحسـب بـل لكـل األزمنـة وعلـى امتـداد  هم السـالم)(علـيفهـم  عام شامل مطلق جلميع االزمنة

  .، يف حدود القدرة واالمكاناملستقبل املمتد الطويل
دايــة النــاس يف هــذا الــزمن هــل حنــن موظفــون : وهــي يف حبــث آخــر رمبــا نتوقــف عنــدها طــويال ســريعةاشــارة  ننطلــق يفومــن هنــا 

مســؤولية علــيهم أيضــاً ن أ ينالكثــري  أذهــانال ينقــدح يف إذ قــد ، لــدى الكثــري واملســتأنس ملتبــادر اىل االذهــانلعــل هــذا هــو ا ؟ فحســب
إذ ان االنسـان عـادة مـا يعـيش يف سـجن الـزمن وحـدوده الضـيقة وال ؛ سـنة أو أكثـر لفأو أبعد مئة عام  الذين سيولدون هداية الناس

 باستســـالمه هلـــذين الســـجنني: ســـجن الزمـــان واملكـــانرنقة املكـــان والزمـــان فعطـــل يف شـــ انـــه احنشـــراىل هـــذه املعـــادالت حيـــث  يلتفـــت
ولسـنني  جيـال القادمـةحـىت لألهدايـة  مشـسنسـان ايضـاً ان يكـون . والـيت مبوجبهـا ميكـن لإلفيـهاهللا تعـاىل  أودعهـاالقدرات اخلالقـة الـيت 

  :(عليه السالم)أمري املؤمنني  نقل عنمتمادية، وقد 
ـــــــــــــــــــر   َك ِجـــــــــــــــــــــــْرٌم َصـــــــــــــــــــــــِغيرٌ َوَتْحَســـــــــــــــــــــــُب أَنَّـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاَلُم اْألَْكَب  )٤(َوِفيـــــــــــــــــــَك اْنَطـــــــــــــــــــَوى اْلَع

                                                            

 .١٢يس:  )١(
  .٨٤الشعراء:  )٢(
  .٧٣األنبياء:  )٣(
  .١٧٥: ص(عليه السالم)ديوان أمري املؤمنني  )٤(
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  التخطيط البعيد واالستراتيجية المعمقة :علم المستقبل

  بعد وفاته خبمسمائة سنة مثال؟! يف حياته وأيضاً الناس داية هلخطط  ذلك الذي من منا :نفسناوهنا لنتوقف لنسأل أ
 الــبعض امــا أو أقــل لكــن يف إطــار الــزمن الــراهن املعاصــرايــة ألهــل حملتــه او بلدتــه او اكثــر الــبعض منــا هــو اهلد ان غايــة مــا يفكــر بــه

وحـدوده وسـدوده ليكـون مـن صـناع املسـتقبل حـىت البعيـد منـه جتـاوز قيـود الـزمن  بشعاع الفكر الثاقـب ونـور اهلدايـة الباصـرة اآلخر فانه
تربيـــة منوذجيـــة ويـــربيهم علـــى مـــنهج تربيـــة اآلخـــرين فتقـــوم هـــذه  لـــفنســـان او أإ ٥٠٠رتبيـــة بوذلـــك عـــرب طـــرق وســـبل ومنهـــا: ان يقـــوم 

ــهوهــذه الشــرائح بــدورها  ،للســنني القادمــةاالمــة يف مســرية االمتــداد والعطــاء واســعة مــن رتبيــة شــرائح ببــدورها اجملموعــة الطيبــة  لكــي  تُوجَّ
ا يفكـر وخيطـط ويـربمج لكـي حيـّول ذلـك إىل واقـع الشـديد فـان القليـل منـ، ومع االسف تكون هي املربية جملاميع أخرى وهكذا دواليك

  عملي.
فــان اهللا تعــاىل قــد جعــل وســبل مقننــة، ليــات آلــه طــرق و  ومــن قبــل استكشــاف آفاقــه املســتقبل باهلدايــة واالرشــاد صــناعةحماولــة ان 

اهللا تعـاىل  أودعهـاوالـيت  العالمـات واالمـارات الكاشـفة للمسـتقبل فـان لـه الكثـري مـنعلم املستقبل  ومن ذلك لكل شيء سببا وطريقا،
فكمـا جعـل اهللا تعـاىل ؛ كمـا هـو احلـال يف الفقـه واالصـول  وهذه االمـارات التكوينيـة الكاشـفة عـن املسـتقبل حاهلـا، احلياةصفحات يف 

ااالحكــام الشــرعية علــى حججــاً وإمــارات وأدلــة  رفــة مبــا املســتقبل واملع فأيضــاً يف البعــد التكــويين واستشــرااهللا تعــاىل فــان  وموضــوعا
يكتشــفها وعلــى ضــوئها يرســم خمططاتــه لصــناعة علــى االنســان ان و  امــارات ودالالت وعالمــاتقــد جعــل ســيكون احلــال عليــه آنــذاك 

  املستقبل املشرق السعيد.
  غير مقيدين بالزمن الحاضراالمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ليسـت خاصـة بـزمن معـني  (عليـه السـالم) اوحيـت مـن اهللا لألمـام ان فعـل اخلـريات الـيتيستفاد منهـا  –وكما سبق  –اآلية املباركة 
قيــود  علــىويتعــاىل  املكــانيتجــاوز حــدود االمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر واالرشــاد واهلدايــة واجــب مطلــق  بــل انوال بطائفــة معينــة 

  .الزمان
لواجـب األمـر بـاملعروف والنهـي الشـروط والقيـود  ان احد للمراجع العظام: ال جند يف الرسائل العملية ومن الشواهد على ذلك اننا

عــن املنكــر هــو الــزمن احلاضــر إذ جنــدهم يصــرحون ان مــن شــرائط األمــر والنهــي احتمــال التــأثري ومعرفــة املعــروف واملنكــر ومــا إىل ذلــك 
م الطرف اآلخر بـه ولـو بعـد سـنة لكنهم ال يذكرون من الشروط ان يكون تأثري األمر والنهي حالياً فلو كان أمره باملعروف يؤثر يف التزا

    .. اللهم إال ان يدعى االنصراف وفيه ما ال خيفىأو عشر سنني لوجب األمر والنهي
  : ني والنوعي التراكمياحتمال التأثير الفردي اآلكفاية 

  .ين بالزمندمها من فعل اخلريات، غري حمدو  واللذانمن هنا نقول: ان االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يشـمل مـا فيكتفـى فيـه و وجـوب األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر (إحتمـال التـأثري) يف اشـرتاط ان  نستكشـفنطالقاً من ذلك وا

يف بــاملعروف ان االمــر  تــأثري كالمــه اآلن فقــد يتــوهملــو قطــع الشــخص بعــدم انــه  ولــو بنحــو تراكمــي، مبعــىن مســتقبلي اذا اديــا اىل تــأثري
؛ يف موردمهـا علـى الشـخص وعلـى النـوعالحظـة التـأثري الرتاكمـي ه غري صحيح إذ قد يكون مؤثراً مبر ولكنألنه غري مؤث ذلك املورد لغو

 الشـريعة السـمحاءتعـاليم يلتـزم وينصـاع اىل  - األلـف مـرةوبعـد  – أللف مرة ولكنه بعـد ذلـك حىت رإذ لعل الشخص ال يرتدع لو ذُكّ 
يــرى ان هــذا  (قــدس ســره)بعــض الفقهــاء كالســيد الوالــد  جنــد انولــذا  ؛راف عنــهوهنــا نــرى وجــوب األمــر والنهــي إال فيمــا أحــرز االنصــ
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  .يف ذمة وعنق املكلف احلكم سبب لثبوت وانه ،االحتمال منجز
يف املستقبل من فعلـه  ان فاعل املنكر يرتدعوعلى أي حال: ليس الزمن من شروط االمر باملعروف والنهي عن املنكر، فلو احتمل 

يه الفعلي،     صفراً أو منعدماً.لوجب ذلك وإن كان التأثري الفعلي  بسبب 
والظــاهر انــه ال فــرق بــني   ،واجــب انــهشــك  الان دفــع القتــل عــن املــؤمن  وهــو:واضــحاً مــن دائــرة املســتقالت العقليــة  مثــاالً  نــذكرول

ان يضع خطة حتول دون لو متكن الشخص كونه دفعاً لقتل سوف حيدث بعد ساعة أو دفعاً لقتل سوف حيدث بعد سنة أو أكثر، ف
إضــافة إىل  ،خــالف القاعــدةعلــى ودعــوى االنصــراف بعيــدة جــداً و  النطبــاق العمومــات، وقــوع القتــل يف املســتقبل فمثــل ذلــك واجــب

، وقد علم من الشارع كراهة وقوعه ووجوب منعه ودفعه عدم وقوع قتل املؤمن خارجا أرادإذ من املعلوم ان الشرع وضوح عموم املالك 
  .لتكليف منجزومعه فا

  األجيال الصاعدةهداية الواجب أمران: هداية هذا الجيل و 
يف هدايـــة النـــاس  -هدايـــة النـــاس يف هـــذا العصـــر وإبالغهـــم رســـاالت اهللا ودينـــه، ب -فتحصـــل مـــن ذلـــك: ان الواجـــب أمـــران: أ

يـُبَـلِّغُــوَن ِرَســاالِت اللَّــِه َوَيْخَشــْونَُه َوال  الـَّـِذينَ (رســاالت اهللا ولــو بعــد املئــات مــن الســنني  االعصــار الالحقــة وتبليــغ األجيــال القادمــة
ويبقــى بعــد ذلــك البحــث عــن الســبل والطــرق  )٢()ادُْع ِإلَــى َســِبيِل رَبِّــَك بِاْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعظَــِة اْلَحَســَنةِ (و )١()َيْخَشــْوَن َأَحــداً ِإالَّ اللَّــهَ 

ا   هي املدار يف تثمري اجلهود.  املقننة فا
    ألنبياء واألوصياء صناعة المستقبللنتعلم من ا

ـذا الـدور  (عليه السالم) االنبياء ولقد قام  واإلرشـاد والتبليـغ حـىت لألجيـال القادمـة أي دور اهلدايـة االسـرتاتيجي العظـيمقد قـاموا 
  أيضاً. قاموا بدور اهلداية املستقبلي (عليه السالم) وسيدهم امري املؤمنني (عليه السالم) وكذا االئمة

 لـه ولـيس مكتشـفا صـناعة خـري وهدايـة وإرشـاد، ملسـتقبلاصـّناع  مـن جيعـل يف خلـده ان يكـونكل انسـان حكـيم ينبغـي ان ل ان  ب
حــىت بعــد وفاتــه حركتــه االرشــادية ونتاجــه الــدعوي والتبليغــي ان يواصـل  –عــرب اآلليــات والطــرق املعينــة  –فــان االنســان يســتطيع ؛ فقـط
  .أيضاً 

حصـار احلكومـات اجلـائرة يعانونـه مـن كـانوا برغم مـا   (عليه السالم) فان االئمة، (عليهم السالم)ألئمة وهذا ما نالحظه يف سرية ا
م كـانوا خيططـون ملسـتقبل االسـالم وانتشـار التشـيع واحلـق  املستبدة اليت احتكرت والتمهيـد للمقـدمات  كل القدرات واالمكانات إال ا

كـانوا مبتلـني حبكومـات جـائرٍة   (علـيهم السـالم)، وكمـا ان األئمـة )٣()يِن ُكلِِّه َولَـْو َكـرَِه اْلُمْشـرُِكونَ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ (اىل مرحلة  املوصلة
ـم يف التخطـيط للمسـتقبل وان كـانوا يعـانون  حاقدة إال ان ذلك مل مينع من وضع خطط مستقبلية، كذلك شيعتهم عليهم ان يتأسوا 

  من أمثال تلك احلكومات اجلائرة.
فان مئات املليارات من الـدوالرات  )وهي بالد احلجاز(هذه الدولة املسماة ظلما وجورا بالسعودية  ان نضرب لذلك مثاالً  ويكفي

يزيــد يف بعــض الســنني ال ذمــة ملســلم، والــدخل الســنوي هلــذا البلــد رســوله وال يقيمــون إًال و  بيــد انــاس متطــرفني ال يعرفــون اهللا والوقعــت 
االرهـاب وقتـل املتطرف الذي يكفـر عامـة املسـلمني ويف دعـم يف نشر املذهب الوهايب رف الكثري جداً منها يص مئيت مليار دوالر على

                                                            

  .٣٩األحزاب:  )١(
 .١٢٥النحل:  )٢(
 .٣٣التوبة:  )٣(
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املاليـني  كانـت وراء قتـل  –بشكل مباشر أحياناً وغري مباشر أحياناً أخـرى  –ولعل أمواهلم وخططهم اجلهنمية كانت  ،االنفس احملرتمة
وأيضـاً كـل القـدرات الظاهريـة مـن االمـوال واملنـابر االعالميـة الشـيطانية هـي بيـدهم د ان  وهكـذا جنـمن الناس خالل املئيت سـنة االخـرية 

  التحالف مع أعداء اإلسالم من القوى الصهيونية وغريها. 
ويف مقابــل ذلــك مــا الــذي يســتطيع ان يفعلــه رجــل ديــن عــادي؟ اجلــواب بكلمــة: هــو مواجهــة الكــم اهلائــل بــالكيف والنوعيــات 

  .كما سيأيت بيانه  زةالنموذجية املتمي
  ! فما العمل؟وحدها من مليون طالب في باكستانأكثر 

فلنقــارن ذلــك مــع عــدد  مدرســة دينيــة ٨٠او  ٧٠ يبلــغ لعلــه ،يف هــذه البلــدة الطيبــةعــدد املــدارس فــان آخــر واضــرب لكــم مثــاال 
   .عودي، والكثري منها كان بتمويل أو دعم سباكستان وحدها املدارس اليت أسسها أهل العامة يف

ملسـح عـدد املـدارس  فـريقني متخصصـني بإرسـالبريطانيـا وامريكـا امعتني مـن أشـهر اجلامعـات يف تابعـان جلـدراسـات  امركـز فقد قام 
والقاعــدة وداعــش وغريهــا، واســتمر املســح لســنني متعــددة إذ مت مســح باكســتان  طالبــاناالرهــايب والــيت انتجــت  للفكــراملفرخــة واملولــدة 

   وجنوبا.شرقا وغربا ومشاال 
  .!!لف مدرسةأ ٤٥ وحدها بـ عدد املدارس يف باكستاناحد املركزين  وقد قّدر

يف  القــرى الصــغرية املنتشــرة كثــرةاالخــتالف هــو   ولعــل ســبب، !نيــةلــف مدرســة ديأ ٤٣ن عــدد املــدارس بـــ فقــد مخّــ املركــز اآلخــرامــا 
    حلسبان هذا اإلحصاء األخري.وصغر حجم املدارس املوجودة فيها ما مل يضعها يف ا باكستانأطراف ال

واما عدد الطالب الذين يدرسون يف هذه املدارس فيرتاوح بني مليون ونصف املليون اىل مليونني مـن الطلبـة والفـراخ االرهابيـة، ويف 
 ١٥النجف االشـرف واحلـوزة الكـربى لعـل العـدد كـل العـدد ال يتجـاوز  (عليه السالم) قبال ذلك ويف حاضرة العلم مدينة امري املؤمنني

  لف طالب، فانظر الفرق. أ
 الدوليـةمن التجـار ورجـال االعمـال واجلهـات كبرية جمموعة  وبيت القصيد هو: ان هناك دوًال أساسية كالسعودية وقطر إضافة إىل 

ــ الطائلــة تصــرف االمــوال م كفــرة ومشــركون  -الوهــابيني أال  –ذي يــتهم كافــة املســلمني لنشــر التطــرف وتــرويج الفكــر الشــيطاين ال بــا
  خمتص بالشيعة فقط. سوط تكفريهموليس 

ان  وكان مـن نتـائج ذلـك املؤملـة ،املسيطرونكان احلكام الظلمة هم الزمن   امتدادعلى ولقد كان األمر كذلك على مر التاريخ فانه 
يف روايـة صـحيحة بـل جـاء  لـف منـرب،أعلـى سـبعني  بّ َسـيُ  -ب الدين وسيد املوحـدين وهو يعسو  –علياً  (عليه السالم) مري املؤمننيأ

تـأثريه  (علـيهم السـالم)ولقـد كـان لإلعـالم املعـادي ألهـل البيـت  ،لف منربأ ٩٠على  بّ سَ كان يُ   صلوات اهللا عليه من طرق العامة انه
  ؟!وقالوا أكان علي يصليقسم منهم تعجب  حمراب العبادة قتل يف (عليه السالم) هل الشام عندما مسعوا ان علياأحىت ان الكبري 

وكـان  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)وكان الساعد األميـن لرسـول اهللا قد ترىب يف حضن النبوة  (عليه السالم)اً الرغم من ان عليوذلك على 
(صـلى اهللا عليـه انه هو الذي قال فيه الرسول  باب مدينة علمه وبالرغم من فضائله الكثرية املعروفة واجملمع عليها بني الفريقني وبالرغم

وفضـائله وامتيازاتـه، لكـن واآليـات والروايـات املتـواترة تشـهد مبفـاخره  )١(" َلَضـْربَُة َعِلـيٍّ يـَـْوَم اْلَخْنـَدِق َأْفَضـُل ِمـْن ِعبَـاَدِة الثـََّقلَـْين" وآله)
او كـان علـي  هـم النـاس خـالف ذلـك حـىت يسـتغرب بعضـهم ويقـول:اإلعالم املضلل املمنهج من قبـل أعـداء الـدين والنبـوة واإلمامـة أو 

                                                            

 .٤٦٧ص ١القدمية) ج –إقبال األعمال (ط  )١(
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  ؟؟يصلي
  مواجهة الكمية بالنوعية والكيفية :الدواء الناجع واالكسير االعظم

ـا ميكنـه انعلـى املـؤمن ان يتوجـه ويف مقابل تلـك القـدرات الكميـة الرهيبـة،  فلـيكن  ،يقـارع جهـة الكـم بكـل قـوة حنـو الكيفيـة إذ 
 .االردبيلــيواملقــدس االنصــاري أمثــال الشــيخ جمموعــة مــن  مأو حــىت مليــون طالــب، لكــن لــيكن لنــا يف مقــابله بلــديهم مئــة الــف طالــ
شــيخ الطائفــة الطوســي والعالمــة احللــي واحملقــق احللــي والســيد ابــن مــن قــبلهم الشــيخ الكليــين والصــدوقان واملفيــد و والعالمــة اجمللســي و 

يفـوق مئـات االلـوف بل و ومن اشبه، فان الواحد منهم يعادل رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً طاووس والشهيد االول والثاين وصاحب اجلواهر 
  .من اجلهة املقابلة

  خطر عظيمتسطيح الحوزة 
م الكمية وبـني علمنـا احملـدود جـداً كميـاً، فاننـا نـدعو إىل عـدم تسـطيح احلـوزة أبـداً ومن هنا  ـم  ، وذلـكولنعيد التوازن بني قدر ال

مـا يسـتدعي  يكون امليزان النوعي والكيفي عندنا وجبنبنـاذلك بان عدد هم األقوى على اإلطالق فال بد ان نقابل يف حساب الكم وال
  االجتناب عن تسطيح احلوزة الذي يعين تضعيف اجلانب الكيفي.

ا مــع اعــداد وعلــى اعــداد علمــائهم ورجــال ديــنهم ومقارنتهــاالخــرى  واألديــاناملســيحية ويكفــي إلقــاء نظــرة علــى اعــداد مؤسســات 
مؤسساتنا ورجال ديننا فاننا سنجدهم يفوقوننا عدد مبا ال قياس، فال سبيل أجـدى وأنفـع ملواجهـة حـركتهم الكميـة الفائقـة العـدد، مـن 
تبين العمل الكيفي، واالجتاه صوب املنجـزات ذات الكيفيـة العاليـة مـن خـالل احلـوزات العلميـة املباركـة لتنـتج فطاحـل يف العلـم واملعرفـة 

إىل حــد العمــل االجتمــاعي واإلصــالحي، ليحصــل التكــافؤ يف املواجهــة بــل التفــوق، وذلــك مــا يقــوم تســطيح احلــوزة باإلجهــاض عليــه و 
  .  بعيد

  في رجلجيش متحرك وامة  ..قيس بن سعد بن عبادة
ان قـيس بـن سـعد بـن عبـادة معاويـة عنـدما اخـرب بـ، فـان النوع والكيف اذا مـا قـورن بـالكم والعـددميزان  عنمعرباً نذكر مثاال هنا و 

بوحــده  اً لــف ســيف كمــا غــاظين ان قيســأمبائــة  اً مــا غــاظين انكــم امــددمت عليــ: قــال معاويــة، (عليــه الســالم)التحــق جبــيش امــري املــؤمنني 
ث يعين ان فرداً واحدا ذا مستوى عاٍل من الكفائة والقـدرة يفـوق أمهيـة وميزانـاً مائـة ألـف شـخص عـادي حبيـوهذا  ؟التحق جبيش علي

  .خييف أعداء اهللا أكثر منهم مجيعاً 
م الــيت تبــين علــى التطــرف  فليعمــل العتــاة التكفرييــون علــى تربيــة إذن  مئــات األلــوف مــن الطــالب التكفرييــني ومــن خرجيــي جامعــا

احملقــق الطوســي والعالمــة و  الشــيخشــخص وعــامل مــن أمثــال  ١٠٠علــى تربيـة  عملنــاإذا ولكننــا يف قبــال ذلــك ، كجامعـة أم القــرى مــثالً 
  واملقدس األردبيلي فان كفتنا ستكون األرجح مبا ال قياس. االنصاري الشيخاحلليني والشهيدين و 

  .(عليه السالم)مري املؤمنني أنستمد العون يف ذلك من اهللا ومن وعلينا ان 
  :العالمة البالغي بحر متالطم

جهة قوى الضالل واالحنراف الـيت ضـربت الـرقم القياسـي عن أمهية العمل الكيفي وجدوائيته الكربى يف موايكشف ويف مثال آخر 
إذ انــه اســتطاع ان يطبــق بفكــره وعلمــه اجــواء العلــم واملعرفــة  ،(قــدس ســره) العالمــة البالغــييف التفــوق الكمــي، نستحضــر إىل الــذاكرة 

عنـدما وصـلها نبـأ  –كنائس لندن   الغرب والشرق بقلمه وبفكره وبأسلوبه االبداعي حىت نقل ان ر علماء املسيحيني واليهود يفحىت 
ــم كــانوا يعرفــون  ،فــرح وســرور أعلنــت ذلــك اليــوم يــوم –وفاتــه ورحيلــه  الكبــري وعمــق فكــره ونفــاذ بصــريته هــذا العــامل  مــدى عظمــةال
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  .  ، ومدى تأثريه يف األوساط األخرىوابداع اسلوبه
نكسـب وبـذلك ميكننـا ان  ،تربيـة الكفـاءات املتميـزة -فـوق اكتشـاف املسـتقبل  – صناعة املستقبلان من آليات وصفوة القول: 

  .  املستقبل بعد صناعته يف احلاضر
  في الجامعة العلوية الربانيةمتميز . تلميذ .صعصعة بن صوحان العبدي

البعــد الكيفــي والســمو النــوعي حــىت  مممــن جتســد فــيه مــري املــؤمننيأحتلقــوا حــول وهنــا نتوقــف قلــيًال عنــد منــوذج مشــرق مــن الــذين 
يعــادل  رائعــاً  وجعــل منــه منوذجــا (عليــه الســالم)الــذي ربــاه علــي  وهــو ،وهــو صعصــعة بــن صــوحان العبــدي مضــرب األمثــال، وابحأصــ

    :عنه (عليهم السالم)من تعبريات املعصومني ذلك يستكشف من الناس ويرجح عليهم، كما مئات األالف 
  !(عليه السالم)كان صعصعة يعرف حق أمير المؤمنين 

ــُه إّال، " عــن صعصــعة بانــه: (عليــه الســالم) االمــام الصــادققــال فقــد  -أ مــا كــاَن مــع أميرِالمــؤمنيَن عليــه الســالم مــن يَعــِرُف َحقَّ
ــا صــادرةعبــارة عجيبــة البــد ان يتوقــف عنــدها كثــريا  وهــي، )١("َصْعَصــَعة وأصــحابه قــد  ممــنالصــدق  وجــوهرمــن لســان العصــمة  إذ ا

مـا كـاَن مـع أميرِالمـؤمنيَن عليـه السـالم مـن يَعـِرُف َحقَّـُه إّال، "مـرة أخـرى:  (عليه السـالم)ه فالحظ كالماحاط خبفايا وزوايا االنفس 
 مـري املـؤمننيأحـق  نمئـات املاليـني مـن الشـيعة ال يعرفـو بل املسـلم ان ؟! (عليه السالم) ومن ذا الذي يعرف علي "َصْعَصَعة وأصحابه

   .  كما يعرفه صعصعة وسلمان واملقداد وأمثاهلم  عاىلومقامه ومنزلته ومكانه عند اهللا ت (عليه السالم)
الـذي لعـل الفـرج املقـدس والظهـور االعظـم الفريـد والنمـوذج الربـاين  النـادر الكيـف االسـتثنائي الظاهر ان هؤالء اخلاصـة والثلـة هـمو 

  على وجود أمثاهلم من العظماء ذوي املعرفة السامية العالية.يتوقف 
  مؤونة!وكان كثير المعونة خفيف ال

َوأَنْـَت يـَْرَحُمـَك ": صعصـعة خماطباً  (عليه السالم) املؤمننيويف كلمة ثانية تدل أبلغ الداللة على عظمة صعصعة، يقول أمري  -ب
َلَقْد ُكْنَت َخِفيَف اْلمَ    )٢("نَِة َكِثيَر اْلَمُعونَةؤو اللَُّه فـَ

فهـي عبــارة تكتنــز العطـاء واالنتــاج والعظمــة ام شــرف! وأي وســولـو دققنــا النظـر يف هــذه الكلمــة لوجـدناها وســام شــرف لصعصـعة 
  فهو خفيف املؤونة كثري املعونة. ؛لتلك الشخصية

  ولكي تتضح لنا جوانب من دالالت هذه اجلملة، نشري إىل بعض األمثلة اليت تعد جتسيداً مصغراً هلذه الصفة أو لنقيضها:
مـن بعـض  يف بعض االجتماعات او اجملـالس عونة! وقد يظهر هذا الواقعيف بعض الناس من انه كثري املؤونة قليل امل ما نالحظه -أ

  ال يكاد يفعل شيئاً!. ولكنه من ناحية العطاء العملي والواقع املصداقيم الرنّان، والكالهلم الصخب الكثري  يكون حيث االشخاص
 مبقــدار يــدفع تربعــا حلســينية او ملســجد قــدالــبعض  اننشــاهد  فمــثالً ، قليــل الكــالم كثــري العطــاء ويف قبــال ذلــك جنــد مــن هــو -ب
ملدرسـة  -أو أكثـر  – قد يدفع عشرات املاليـنيالذي يف قبال البعض االخر ، ينقل اخلرب هنا وهناكمث يتبجح و و مليوين دينار أمليون 

  يتعامل بقناة خالصة مع اهللا تعاىل.إذ انه  بصمت مطلق ولكنو مسجد أاو مكتبة 
هلــه أبعــض النــاس خفيــف املؤونــة غــري ثقيــل علــى عيالــه و د شــواهد كثــرية ومنــاذج مــن الطــرفني فنــرى جنــويف اجملتمــع واالســرة  -ج 

                                                            

  سفينة البحار: مادة صعصع. )١(
ج البالغة البن أيب احلديد: ج )٢(  .٢٣٤ص ٦شرح 
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ـدوء وصـمت، وهو مـع ذلـك قربائهأو  ـار فتهـتم  كمـا يعمـل كاملاكنـة باسـتمرار و نـرى بعـض النسـاء الصـاحلات يعملـن يف البيـت ليـل 
وصـخب وضـجيج  السـعادة بـدون قيـل او قـالأل أرجـاء الـدار بالسـكينة و وتـربيهم تربيـة منوذجيـة وتـدبر شـؤون املنـزل كلهـا ومتـباألطفال 

  .  ومتنحه واألوالد الكثري الكثري ال تتوقع من زوجها الكثري )كثرية املعونة خفيفة املؤونةوتبجح بل تكون (
ولكـن بـدون ثمـني اللؤلـؤ الحيتـوي علـى الـدر و الصـدف واملعرب عن ذلك هـو: منوذجـا الصـدف والدجاجـة، فـان اجلميل  واملثال -د

ا الدجاجة خبالف ب، ضجيج وصراخ وصخ   .!!متأل االفق صراخا وصياحاً  واحدة جتدهااذا ارادت ان تبيض بيضة فا
كثــري املعونــة مبــا ال   (عليــه الســالم)كــان هــو بنفســه   تأســوا بــه إذ ومــن ربــاهم فقــد (عليــه الســالم)وهكـذا كــان أصــحاب اإلمــام علــي 

  وعلى امتداد الزمن ويف ظل مسريته الدعوية اجلهادية. (صلى اهللا عليه وآله)ائنات النيب األعظم يرقى إليه عقل بشر، لسيد الك
ـــذه النمـــاذج الربانيـــة يف حياتنـــا العمليـــة فنكـــون عنـــد اهللا وعنـــد األوليـــاء مـــن  نبـــذلواجلـــدير بنـــا ان  قصـــارى جهـــدنا لكـــي نتأســـى 

  مصاديق (كثري املعونة، قليل املؤونة).
  (عليه السالم)شحشح! كما وصفه أمير المؤمنين وكان: الخطيب ال

ممـا يؤكـد ، هذا الرجـل العظـيم والعمـالق تكشف بعداً آخر من أبعاد شخصية (عليه السالم) وننقل كلمة ثالثة ألمري املؤمنني -ج
ـــة والعطـــاء والتأســـيس ويف اهلد ـــة ضـــرورة االهتمـــام باجلوانـــب الكيفيـــة والتميـــز فيهـــا يف خمتلـــف األبعـــاد يف الرتبي ـــة واإلرشـــاد ويف اخلطاب اي

، حـىت ان اإلمـام ئمـة الضـالل والظـالمأمـام أودوما شـاهرا سـيف الكلمـة  ،صعصعة كان من خرية اخلريةوالتأليف وغري ذلك، فقد كان 
  !)١(" َهَذا اْلَخِطيُب الشَّْحَشح" بقوله:صعصعة وصف  (عليه السالم)علي 

مقاليـــد يف كالمـــه املهـــيمن علـــى  الســـلسهـــو اخلطيـــب املاضـــي يف خطبتـــه وعنـــد مراجعـــة كتـــب اللغـــة والتفســـري جنـــد ان الشحشـــح 
ــذا الوصــف  (عليــه الســالم)، وإذا الحظنــا ان ســيد البلغــاء وأمــري املتكلمــني علــي بــن أيب طالــب حديثــه هــو الــذي يصــف صعصــعة 

  .!النادر، سنعرف كم كان صعصعة عظيماً متميزاً يف هذا اجملال أيضاً 
مـن معانيـه  وافسر اللغويون أيضاً الشحشح أيضاً بـ: (الغيور)، كمـا ذكـر بل  س معناه ما ذكر فحسببل نقول: ان (الشحشح) لي

ال يبعـد ان يكـون املـراد هـو األعـم مـن ذلـك، فـان صعصـعة كـان (غيـوراً) علـى و ، (املاضي يف خطبته البليـغ) إضافة إىل: )٢((الشجاعة)
َهـَذا اْلَخِطيـُب " (عليـه السـالم)فقـد يكـون املـراد مـن قولـه  نصـرة احلـق وبيانـه، دينه (شجاعاً) إىل أبعد احلدود (ذا بالغـة) وفصـاحة يف

  أي الغيور الشجاع إضافة إىل كونه بليغاً ماضياً يف خطبته. " الشَّْحَشح
لـه بـان جيـود مبثويبخل الزمان يشح  ان مبعىن ،اشتقاق هذه الكلمة من الشحولعل منشأ اشتقاق الكلمة يساعد على التعميم فان 

  .هذه الكلمة من هذا املعىن مث حنتت
عـن صعصـعة فانـه  (عليـه السـالم)عنـدما ينقـل كلمـة األمـري  )٣(ومن املؤسف جداً ومن غري االنصـاف ان نـرى بعـض علمـاء العامـة

  يذكرها بدون ذكر اسم صعصعة.
مالقـة وان نتـابع حمطـات حيـاة كـل نقـوم بدراسـة متكاملـة معمقـة حليـاة هـذه الشخصـيات الع ان ان املهم جـداً بـل والضـروري حقـاً 

وبـذلك رتبيـة امثـال صعصـعة عمليـة متهـد ل –فكريـة  –تـوفري أجـواء روحيـة  مث نعمـل علـى ،نأخـذ العـربة والفكـرةواحد واحد مـنهم كـي 
                                                            

  .٥١٧احل) صج البالغة (للصبحي ص )١(
 راجع لسان العرب. )٢(
  كابن منظور يف لسانه.  )٣(
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  نكون قد قمنا بواجب اهلداية واإلرشاد على مستوى املستقبل أيضاً.
 ،ولكـن هـذه االوليـة رتبيـة كي يتمكن من إجناز ذلـك،  نفسه اوالً  م برتبيةمث ان كل شخص متصٍد هلذا العمل العظيم ال بد ان يقو 

  .  . فتدبروليست بالضرورة زمنية
  ويفحمهمعاوية  يواجهصعصعة 

 (عليـه السـالم) صـلح االمـام احلسـنأخرى حتمل أبلغ الداللة على شهامة صعصعة وشجاعته وقوة شخصـيته، فبعـد حادثة  وهناك
وّسـع لـه علـى ترابيّـة (: جـاء صعصـعة اىل معاويـة وكـان عمـر بـن العـاص جالسـا جبـواره فقـال معاويـةمور، وسيطرة معاوية على أزمة األ

 (صـلى اهللا عليـه وآلـه)هذا لقب لقبه به الرسول فان علي بن ايب طالب  واملرادانه ترايب منسوب اىل ايب تراب ) أي على الرغم من فيه
  .عروفهيف القضية امل )قم يا ابا تراب(: حيث قال له

فقـال لـه صعصـعة  اإلسـالمي كلـه، علـى العـاملاً سـفاكاً مهيمنـاً إمرباطـور وحساسـيته وصعصـعة يواجـه املوقـف دقـة وعلينـا ان نتصـور 
ــّي، منــه خلقــت وإليــه أعــود، ومنــه ابعــث ": اعــةر ببداهــة وب ــي واللَّــه لتراب  هيواجهــمث . الطــاغوت يعلنهــا جملجلــة يف وجــههكــذا ، "إّن

وهكذا على كل مؤمن فعجبا هلذه الشجاعة من صعصعة  )١("وإّنك لمارج من مارج من نار": يقول لهملضاد: و بإعصار من اهلجوم ا
  ان يكون!

واملـارج حبسـب  )٢()َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن نَـارٍ (القرآنية لقوله تعاىل اقتباس من اآلية  "وإّنك لمارج من مارج من نار"وقوله: 
وقيـــل النـــار  ،الطـــرف مـــن النـــار املخـــتلط بالـــدخان وقيـــل احلمـــرة او اخلضـــرة او الصـــفرة الـــيت تعلـــو اطـــراف النـــاراحـــدى التفســـريات هـــو 

  ولعل األول أقرب واهللا أعلم. ،اخلالصة
ــ ، لكــن صعصــعة رّد احلجــر مــن حيــث أتــى بــل هيريــد بــذلك ذّمــة فيــه) واملالحــظ ان معاويــة أراد تبكيتــه وتصــغريه بقولــه (علــى ترابّي

   وشجاعة كبرية!! ،فيا هلا من كلمة ومن موقف عظيم "وإّنك لمارج من مارج من نار"فقال له: ه النسبة ورد املوقف ذافتخر 
  : عثمان يواجهصعصعة 

جـاؤوا حمتجـني علـى تصـرفات عثمـان يف الذين وفد املصريني  إىلصعصعة  انضم، ويف موقف اخر مع عثمان وكان قبل ذلك بزمن
جاء  يقول صعصعة: كما، غري ذلك فاصطحبوا معهم صعصعة وكان يف ذلك الوقت شاب فاستصغره عثمانلبطانته و  القطائعقطاع إ

يف أمايل الشيخ الطوسي (أمايل الطوسي: عن صعصعة بن صوحان العبدي رمحـه اهللا قـال: دخلـُت علـى عثمـان بـن عفـان يف نفـٍر مـن 
قـال عثمـان: هـذا! وكأنـه اسـتحدثين فقلـت لـه: ان العلـم لـو كـان بالسـّن املصريني فقال عثمان: قّدموا رجًال منكم يكّلمين، فقـّدموين ف

الَّــِذيَن ِإْن َمكَّنَّــاُهْم ِفــي اَألْرِض (مل يكــن يل وال لــك فيــه ســهم ولكنــه بــالتعلم فقــال عثمــان: هــاِت، فقلــت: بســم اهللا الــرمحن الــرحيم: 
لــه: فُمــْر بــاملعروف وانــَه عــن املنكــر، فقــال عثمــان: دع ذا وهــاِت مــا ، فقــال عثمــان: فينــا نزلــت هــذه اآليــة، فقلــت )٣()َأَقــاُموا الصَّــالةَ 

  )٤("معك... احلديث ويف آخره قال: فغضب عثمان وأمر بصرفنا وغّلق األبواب دوننا
اول آمـر بـاملنكر ونـاه عـن املعـروف واول سـاحق حلقـوق هـو عثمـان وتزويـرهم الغريـب للحقـائق فـان  امر الطغاةغرابة الحظوا وهنا 

                                                            

  .١٦٥ص ١مكاتيب األئمة (عليهم السالم): ج )١(
  .١٥الرمحن:  )٢(
 .٤١احلج:  )٣(
  .١٠٦ص ٥سفينة البحار: ج )٤(
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اىل ان  : (فينــا نزلــت هــذه اآليــة)! والحــظ ســرعة بديهــة صعصــعة ورباطــة جأشــه وقــوة شــكيمته واســتمراره يف حماجــة عثمــانيقــولمث  اهللا
    ومات يف املنفى شهيداً غريباً حمتسباً لكنه خلد بعض أروع صفحات التاريخ...وطرد صعصعة من املدينة  ،غضب عثمان فطردهم

  صعصعة في مواجهة الخوارج
اىل  (عليـه السـالم) امـري املـؤمننيينّم عن عظمة صعصعة وعن مكانته العلمية وسرعة بديهيته وقـوة حجتـه، فقـد بعثـه خر وموقف ا

مــن مل يكــن وإفحــامهم ال يســتطيع حجــاجهم وكــان يتظــاهرون بالقــدس والتقــوى وكــانوا قــد البســوا احلــق بالباطــل كــانوا اخلــوارج الــذين  
  .هلذا الدور (عليه السالم)هو الذي أختاره اإلمام عة صعصكان و  ،قوي البديهةواسع املعرفة 

أرأيــت لــو ان عليــا كــان فيمــا حنــن فيــه أي يف جبهتنــا أي كــان : فقــالوا لــهبــدا هلــم قويــاً قرعــوه باســتدالل  وعنــدما واجههــم صعصــعة
  أتكون معه؟ قال: نعم. عليٌّ معنا في موضعنا  أرأيت لو كان(: ونص العبارة هكذا ؟ا والعياذ باهللا فماذا كنت فاعالخارجي

! وقد بنوا كالمهم على مقدمة تصـوروها موصـلة ملقصـودهم وهـي: ان )١()قالوا: فأنت إذاً ُمقلٌِّد َعِلّياً ِديَنَك، ارجع فال ِديَن َلكَ 
  .  يقلد يف االصول فال عربة باعتقاده واميانه من وانحبسب املشهور  واجباالجتهاد يف اصول الدين 
  ؟ ومقنع مفحم فما الذي قاله صعصعة سريع مفيد وهنا البد من جواب

يقاً َويَلُكم، أال أُقّلد من قّلد اللََّه فأحَسَن التَّقليَد، فاضطََلَع بأمِر اللَِّه (: فقال هلم صعصعة يف نفس اللحظة أولم  ؟لم يزل ِصدِّ
ِه، يكــن رســول اللَّــه صــلى اهللا عليــه وآلــه إذا اشــتدَّت الحــرب َقدَّمــه فــي لهواتهــا فـََيطَــ أُ صــماخها بأخمصــه، وُيخِمــُد لهبهــا ِبَحــدِّ

  مكدوداً في ذاِت اللَِّه، َعنُه يعبر رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله والمسلمون، فأنَّى تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى َمن ترغبون؟
ــراج الزَّاهــر، وصــراِط اللَّــِه المســتقيم، وســبيل ال ــن َتصــُدُفون؟ عــن القمــر البــاهر، والسِّ لَّــه المقــيم، قــاتـََلُكم اللَّــُه، أنـَّـى وعمَّ

  اىل اخر كالمه  )ُتؤَفكوَن؟
  ويلكم اال اقلد من قلد اهللا) فيها احتماالن :لمة (وك

تقلـد اهللا وتسـمع كالمـه وتتعبـد أن والتقليد بالظن غري جائز ولكـن ، بالقطع واليقني اهللا ع امرَ أي قلد اهللا أي اتبّ : االول االحتمال
ــا ": قــال (صــلى اهللا عليــه وآلــه) اذ ان رســول اهللاالزم واجــب صــحيح فهــذا حــق بــه  ــُدوُر َحْيُثَم ــيٍّ َي ــَع َعِل ــَع اْلَحــقِّ َو اْلَحــقُّ َم ــيٌّ َم َعِل
  فتقليده تقليد للحق املطلق وإتباع ألمره تعاىل. )٢("َدار

وعلـى  ، ملفعوليـة علـى االحتمـال االولفاهللا فاعل على هذا االحتمال ولفظ اجلاللة منصوب على ا أي قلده اهللا: واالحتمال الثاين
  ).فاضطلع بأمر اهللا صديقا مل يزل وإن كان االحتمال األول أظهر إذ (قلد اهللا فأحسن التقليد؛ صحيح فاجلواب تامكل االحتمالني 

  وفي جواب اخر نقول :
نفـس رسـول اهللا  (عليـه السـالم) وعلـيدون ريـب: نعـم،  لو كان رسـول اهللا يف جبهـة مـا اال نكـون معـه ونقلـده يف ذلـك؟ واجلـواب

 حيـق لـهفإننـا كلنـا مقلـدون للنـيب االكـرم ومـن  ؟علـى ذلـك يعـرتضومن يسـتطيع ان ، فقد وجب إتباعه ص فهو مقلد هللا ومقلد لرسوله
  .  (صلى اهللا عليه وآله)  ان جيتهد يف قباله

مـن أمثـال صعصـعة  مـري املـؤمننيأاء الذين ربـاهم حاالت هؤالء العظم ختاماً: ان من األمور الضرورية جداً واألساسية حقاً تصفح

                                                            

  .١٥٣مكاتيب األئمة (عليهم السالم) ص )١(
  .٤٤٥ص ١٠بريوت): ج –حبار األنوار (ط  )٢(
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وأمثــاهلم  مسـلم ومحـرانحممــد بـن الصـادق كـزرارة و البـاقر واإلمـام االمــام وأويـس القــرين وغـريهم وكـذا اصـحاب  عمـار وسـلمان واملقـدادو 
م الذين   فلـنكن يف قـافلتهم ولنتـأسَّ واملسـتقبل..  واحلاضـر وثبتوا املبـادئ ورحبـوا املاضـي الفضلى لبنة لبنة احلياةصنعوا املستقبل وبنوا فا

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

  
  موجز البحث:

ــًة يـَْهــُدوَن بَِأْمرِنَــا(أن اجلعــل يف آيــة  -١ إمنــا هــو إخبــار عــن اجلعــل  )ولُهُ ِإنََّمــا َولِــيُُّكْم اللَّــُه َوَرُســ( والواليــة يف آيــة )َوَجَعْلنَــاُهْم أَِئمَّ
  السابق، وليس إنشاًء للجعل والوالية بنفس هذا القول.

على حنو القضية احلقيقيـة ال اخلارجيـة، فهـي  (عليهم السالم)ان اإلمامة والوالية اجملعولتني من قبل اهللا تعاىل لألئمة الطاهرين  -٢
  ثابتة هلم على مدار الزمن.

اخلــريات واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر للجيــل املعاصــر يف الوقــت احلاضــر، كــذلك ميكــن ان كمــا تكــون اهلدايــة وفعــل   -٣
  لألجيال القادمة أللوف السنني وذلك عرب وضع خطط مستقبلية لتستمر اهلداية وفعل اخلريات إىل أعماق املستقبل السحيق.تكون 
م بل  مل تتحدد هداية األئمة لألمة وتبليغهم لرساالت اهللا، حب -٤ السنني القادمـة بـل  اهلداة لألمم لألالف من كانوا همدود زما

ج الفصاحة منوذجاً  ج البالغة و   .)إىل ما شاء اهللا (
  ضرورة صناعة املستقبل فضًال عن استكشافه وذلك عرب آليات معينة. -٥
  برتبية النماذج العالية الكفائة. ان مواجهة املتفوقني من جانب الكم ال متكن إال عرب التمّيز الكيفي واالهتمام -٦
  ان تسطيح احلوزات مبا يرجع إىل تضعيف جانب الكيف خطأ اسرتاتيجي. -٧
ــم، وهــم أمثلــة رائعــة للتفــوق الهــم وأنصــارهم  (علــيهم الســالم) أصــحاب األئمــة -٨ كيفــي املبهــر (صعصــعة بــن منــاذج يقتــدى 
 منوذجا). صوحان


