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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
طفى احلمد هلل رب العادلُت، ابرئ اخلالئق أمجعُت، ابعث األنبياء وادلرسلُت، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم ادلص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت، سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبد
 وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 العلياالدرجات  حنواهلداية اإلهلية الكربى 
(3) 

َراَط املُسَتِقيمَ ) قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:  (1)(اىِدََن الصِّ
 والباطنِ  الظاىرِ  ةِ ثنائيّ  الكون يف معادلةِ 

، وىنا ادلفارقةة ادللفتةة، ، لكّنهاعّد من اآلايت الظاىرة الداللة الواضحة ادلقصود اجللية ادلعٌت إىل أبعد احلدودىذه اآلية القرآنية الكرمية ت
والفلسةفية واالجتماعيةة  والفقهيةة كما تستدعي الكثَت الكثَت جداً من البحوث الكالمية  والبطون ختتزن حبراً من األسرار والغوامض وادلعاين

 وغَتىا. والنفسية والتارخيية
ز هبذا الثنائي ادلزيج والغريب يف األمر ان كافة ما خلقو هللا تعاىل يف عامل التكوين، ككافة آايتو ادلفصلة يف عامل التشريع واالخبار، تتميّ 

 الظاىر بنفسةو ادلتفرد من وضوح الظاىر وعمق الباطن.. وىكذا صلد مثاًل ان النور ىو الظاىر بنفسو ادلظهر لغَته لكنو وراء ظاىره ادلشرق
 ضها فقط.األسرار اليت مل يصل البشر إال إىل بعاحلقائق و خيتزن حبراً من 

حىت اختلفت األقوال فيةو إىل أكثةر مةن عشةرة  رلهولٌ  مبهمٌ  وكذلك )الزمن( الذي نعيشو حلظة بلحظة فانو يف شدة ظهوره لنا غامضٌ 
 .عها سطحية وإن بدت عميقة علميةوجوىره إال إبشارات ىي يف واق علم ما ىو كنهوومع ذلك مل يُ 

ا ختتةزن يف ابطنهةا أسةراراً هةفكل ،واألشجار، والشةم  والقمةر والسةحاب واحلجةر وادلةدروادلياه  بل وكذلك كل شيء: اجلدران واألرض
ن إال علةى العتبةة األوىل حةىت اآل مل يقة ال تنتهي.. والعلم رغم تطوره ادلذىل يف علةم الةذرة واألمةواج واجلينةات الوراويةة والفيةزايء والكيميةاء 

 األخَتة. ةمن ما ال يتناىى من درجات الوصول إىل القم
 امالعلوم األربع: ظاىر الدنيا واآلخرة وابطنه

ََمِن اآْلِخمَرِة ُىمْم َِماِنُلونَ )واآلية الكرمية:  نْمَيا َوُىمْم  َن اْْلََياِة الدُّ سةتنبط منهةا ان تشةَت إىل ذلةك بنحةو مةذىل إذ ي (2)(يَمْعَلُموَن ظَاِىًرا مِّ
وعلةةم  -بعلةم ظةةاىر احليةاة الةةدنيا  -: أالعلةةوم ىةةيو للعلةم اضةةالعاً أربعةة، وان البشةةر ال يعلمةون إال بعةةض إحةةد  تلةك األضةةال  فقةط.. 

َن اْلَْ )والبشر يعلمون بعض ظاىر احلياة الدنيا فقط  ،وعلم ابطنها -دوعلم ظاىر احلياة اآلخرة  -جابطنها  نْمَيايَمْعَلُموَن ظَاِىًرا مِّ  (يَماِة المدُّ
مَن...)وقولةو  فال يعلمون من ابطنها شيئاً كما ال يعلمةون مةن اآلخةرة شةيئاً ال مةن ظاىرىةا وال مةن ابطنهةا يقابلةو مةا لةو  (يَمْعَلُمموَن ظَماِىًرا مِّ

 قال: )ظواىر احلياة الدنيا أو كل ظاىر حياة الدنيا(.
َراَط املُستَ )وعوداً إىل اآلية الشريفة  الصةراط إىل ظاىر اآلية واضح جداً وىو الدعاء ابن يهةدينا هللا تعةاىل فاننا صلد ان  (ِقيمَ اىِدََن الصِّ

 وسنشَت ىهنا إىل احداىا فقط: ،وراء ىذا الظاىر تكمن العشرات من األسئلة والبحوث ولكنّ  ،ادلستقيم
 طلب اْلاصل حمال نكيف يطلب املؤمن اهلداية للصراط املستقيم؟

تساؤل ىام وىو ان حتصيل احلاصل زلال وطلب احلاصل لغو بل قةد يقةال ابسةتحالتو فانةك إذا   يف اآلية الشريفةعند التدبر  فقد يثار
                                                           

 .6سورة الفاحتة: آية  (1)
 .7سورة الروم: آية  (2)
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 منيها، إال رلةازاً أو رلاملةةً علّ  :أن تقول ح حقيقةً علمٍت ادلسألة اما إذا كنت عادلاً هبا فال يص :كنت جاىاًل ابدلسألة صح أن نقول للمعلم
أمةا إذا كنةت صةحيح اجلسةم معةا  فةان  سةَع لشةفائي،إأو ك إذا كنت مريضاً صةح ان تقةول للطبيةب عةاجلٍت أو شبو ذلك، وكذل أو توريةً 

لةةٍت، وال دخِ أبةةٍت أو ركِ أ :ان تقةةول إذا كنةةت خةةارج السةةيارة أو الطةةائرة صةةحّ وكةةذلك لشةةفائي،  سةةعَ إعةةاجلٍت أو  :مةةن اللغةةو ان تقةةول للطبيةةب
مبعةٌت ان الطلةب احلقيقةي زلةال ولةو مةن ادللتفةت زلةال ىو فطلب احلاصل لغو بل  ،لسيارةيصح ذلك ابلبداىة إذا كنت داخل الطائرة أو ا

 .وحقيقتوالطلب  بواقعفإمنا ىو صورة طلب ولي   صدر
ان ويف اآلية الشريفة اليت نقرأىا كل يوم على األقل سبع عشرة مةرة يف الصةلوات، والكثةَت يقرأىةا يف النوافةل وغَتىةا مةراراً كثةَتة جةداً، فة

َراَط املُسَتِقيمَ )الدعاء ذي يدعو هبذا ال ، لكن كي  يقرأىةا ويتلوىةا مثالً الضال عن اإلمامة  ومنلو كان ىو الكافر لصح منو  (اىِدََن الصِّ
اًل و ويدعو هبا ادلهتدي إىل الصراط ادلستقيم؟ ذلك ان ادلفروض ان ادلؤمن أبصةول الةدين بةدًء ابلتوحيةد ومةروراً ابلعةدل والنبةوة واإلمامةة ووصة

 .؟ابن يهديو الصراط ادلستقيمتعاىل هللا  ويسأل من فكي  يدعو ىذا اإلنسان ،للمعاد ىو مهدي للصراط ادلستقيم البتة
ودعةاؤىم حقيقةةي  صةلى هللا عليةو والةو وسةلموىةذا اآليةةة يقرأىةا حةىت األوليةاء بةل وحةىت األئمةة ورسةةولو هللا يةدعو بةو ىةذا الةدعاء ان بةل 

معٌت ىذا الطلب الذي جيب علينا )وعلى مجيع ادلسلمُت وادلؤمنُت( ان نكرره كل يةوم  ولي  رلرد لقلقة لسان أو صورة دعاء! فما ىو إذاً 
 وكي  ميكن حل ادلعضلة؟ ؟يف الصلوات اخلم 

ىنالك إجابة أوىل معروفة عن ىذا السؤال وإجابة اثنية ذكرىا البعض فقط، وقد خطرت ابلبال أجوبة والوةة أخةر  مث احتملنةا إضةافة 
 األوىل مفتاحية جوىرية رئيسية ومصَتية أيضاً: األربعةسبعة أجوبة، واألجوبة فتبلغ  آخرين جوابُت

 هلداية يف مرحلة الِعّلة املبقيةااجلواب أواًل: طلب 
َراَط املُسَتِقيمَ )ان اجلواب األول:   يف الدميومةة واالسةتمراريةوادلةراد طلةب دعةاء وطلةب للهدايةة يف مرحلةة الِعلّةة ادلبقيةة ىةو  (اىِدََن الصِّ

ولةي  الكةالم عةن الِعلّةة ا دوةة فااةا احلاصةلة امةا ادلبقيةة فغةَت حاصةلة لةذا احتاجةت إىل طلةب ودعةاء وإحلةاح  البقاء على الصراط ادلسةتقيم
 وتوضيح ذلك:

د الةةذي تجةةدِّ ان اذلدايةةة كسةةائر سللوقةةات هللا تعةةاىل مةةن الةةرزق والعمةةر والوجةةود كلةةو، شلةةا حتتةةاج إىل اإلفاضةةة آانً فةة انً فهةةي كنهةةر ادلةةاء ادل
عليةةةك يف كةةةل حلظةةةة قطةةةرات جديةةةدة وميةةةاه جديةةةدة يتصةةةورىا السةةةاذج ىةةةي نفةةة  السةةةابقة اآلتيةةةة..  ظةةةاىره أمةةةر واحةةةد لكنةةةو يف واقعةةةو دتةةةرّ 

و أشةهر فاإلنسان ادلهتد  ابلفعل إىل الصراط ادلستقيم وادلؤمن ابلفعل ابهلل ورسولو وأنبيائو وأوصيائو، ال يعلم انو سيبقى على اإلميان بعد 
 بعد يوم بل بعد ساعة بل حىت بعد حلظة.. حىت بعد أسبو  بل  حىت

)ورشوة  يف امتحان مالٍ  –أعاذان هللا وإايكم  –اننا كثَتاً ما صلد الشخص ادلؤمن يسقط سقوطاً مدوايً يف اثنية واحدة  :ويشهد لذلك
َنا )ومةةا قصةةة بلعةةم بةةن ابعةةورا مةةنكم ببعيةةدة ، واخةةتالس أو راب أو غةةَت ذلةةك( أو منصةةب أو شةةهرة أو شةةهوة أو نةةزوة أو غةةَت ذلةةك َولَممْو ِئممَمْ

َََلْيموِ  َِْْممْل  رُْكمُو يَمْلَهم  كَّلِمَث َمثَمُل اْلَقمْوِم الَّمِ يَن  َلَرنَمْعَناُه ِِبَا َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض َواتمََّبَع َىَواُه َنَمثَمُلُو َكَمثَمِل اْلَكْلمِب ِإن   يَمْلَهمْ  َأْو تَمتمْ
بُواْ   .(1)(ِِبََيتَِنا َناْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَمتَمَفكَُّرونَ  َك َّ

ذلةك  لةذلك اسةتدعى مسةتقبل األايم واألعةوام..ان يبقةى مؤمنةاً يف  احلاضةرة، يف احلةالسةابقاً و  وذلك يعةٍت انةو ال ضةمان أبةداً للمةؤمن
َراَط املُ )اإلحلاح ابلدعاء ابن نقول ونكرر بل و الدعاء  ضرورة اىةدان يف اللحظةات  –حسب الوجةو األول  –واليت تعٍت  (سَتِقيمَ اىِدََن الصِّ

 م لنا ىذه النعمة الكرب .دِ أي أَ  ،اآلتية إىل الصراط ادلستقيم كما ىديتنا إليو يف ادلاضي واحلاضر
                                                           

 .176سورة األعراف: آية  (1)
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ممراَط اْلُمْسممَتقِ )يف قَمْولِممِو ))عليةةو الصةةالة والسةةالم قةةال: العسةةكري كةةالم اإلمةةام   وذلةةك ىةةو صةةريح قَمماَل: يَمُقمموُل: َأِدْم لَنَمما  (يمَ اْىممِدََن الصِّ
ََْماِرََن... ِمَنا َحَّتَّ ُنِطيَعَث َكَ ِلَث يف ُمْستَمْقَبِل َأ  .(1)((تَمْوِنيَقَث الَِّ ي ِبِو َأَطْعَناَك يف َماِضي َأَيَّ

 والداللة على ذلك: ويف القضية التالية أكرب العربة
 قصة القاضي ال ي مات ضمريه بعد اإلَدامات!

وقةد حةاول  ،األمر فيهةا ات عديدة ينبغي ان يبتّ أحد القضاة انو ذات مرة كان على وشك السفر للحج، وكانت لديو ملفّ فقد نقل 
ع يسةتحق اإلعةدام فوقّة ان ذلةك الشةخصأن يكملها قبةل السةفر، ويف ليلةة السةفر أكمةل علةى عجةل مطالعةة إحةد  ادللفةات وتوصةل إىل 

 ادلتهم حكم اإلعدام. لينّفذ حبقت ادلعنية دلساعده ليوصلو للجها عليو واعطى ادلل ّ 
ويف الطريةق وأان يف الطةائرة اسةًتجعت مةا قرأتةو يف ادللة  عةن ذلةك الشةخص  مكةة ادلكرمةةبقول القاضي: سةافرت غةد ذلةك اليةوم إىل 

بعةض النقةاط غةَت واضةحة  انٍت تعجلت يف اختاذ القرار وانو كان جيب عليَّ الًتيث أكثر ودراسة القضية بتأِن وترّو إذ بةدت ي فاكتشفت
فةانٍت لذلك  ،وتوقفت يف احلكم التفكَت يف األمرابنٍت أعدت  إىل مكةالداللة وحباجة إىل حتقيق أكثر، فعزمت على أن أبرق فور وصوي 

، د، لكنةةٍتنتظةةروين ريثمةا أرجةةع ألعيةةد النظةةر فيةو مةةن جديةةان تادللة  إىل قةةاٍض آخةةر ليعيةةد النظةر فيةةو وامةةا ان حتّولةةوا اسةحب حكمةةي فإمةةا 
 واي للهول نسيت عندما وصلت وانشغلت ابلزايرة ومن مث أعمال احلج... وعندما رجعت سألت عنو فقالوا انو أعدم!والكالم للقاضي، 

 صةةوتيقةول القاضةي: آدلةٍت ذلةك بشةدة.. وظةل وجةداين يةؤرقٍت ألشةةهر طويلةة ومل يهنةأ ي طعةام وال شةراب.. ولكةن ومبةرور الةزمن بةدأ 
ع ابإلعدام ولكنٍت مل أكن خيفت.. مث تراكمت عليَّ ادللفات يف قضااي كثَتة سلتلفة.. ويف إحداىا ضغط عليَّ ادلسؤول ألوقّ الوجدان خيبو و 

وىكةذا اسةتمر  ..كةذلك.. فثالةث.. فرابةع  اثنٍ إعةدام حكةم ادلنصةب فوقعةت.. مث وقعةت علةى  دمقتنعاً دتاماً فازداد الضغط وخفت أن أفق
 من غَت اقتنا  اتم.ولكن القو  الثورية،  د من بعضشدي احلال وأان أوقع بضغط

.. ورغةةم ابلفعةةل أم ال! ااةةم كةةانوا يسةةتحقونو أعلةةميقةةول القاضةةي: واآلن وأان أفكةةر أجةةد يف ملفةةاي حةةواي عشةةرين حكمةةاً ابإلعةةدام ال 
إال م ومل أعد أستشعر وخةزات الضةمَت مات دتاماً بتكرر ىذه اجلرائ انو قد ظننتمل يعد يصرخ يف وجهي حىت  فداحة األمر إال ان وجداين
  .ُعشر معشار أتنيب ضمَتي يف القضية األوىلإىل حىت بشكل عابر ال يصل 

ِلَسمماُن اْلَقاِضممي بَمممْ َ )): صةةلى هللا عليةةو والةةو وسةةلموورد عةةن النةةك األكةةرم  (2)((القاضممي َلممري ئممفري جهممنم))ولعلةةو لةةذلك وغةةَته ورد 
 .(3)((ِإمَّا ِإىَل اجْلَنَِّة َو ِإمَّا ِإىَل النَّارِ مَجَْرتَمْ ِ ِمْن ََنٍر َحَّتَّ يَمْقِضَي بَمْ َ النَّاِس نَ 

كذلك حال ادلعاصي كافة فان الشخص إذا أغواه إبلي  فوقةع يف جرميةة الةزان أو عمةل قةوم لةوط ال اةح هللا فةان ضةمَته يؤنبةو أقول: و 
ليجةةًتح السةةيئات وضةةمَته اشةةبو شةةيء ود قةةد يعةةزين لةةو الشةةيطان عملةةو حةةىت انةةو ابلتةةدريج مث يةةبشةةدة.. مث إذا تكةةرر منةةو العمةةل زال قبحةةو 

 ابألموات!
يتحةول  فانةو أول األمةر لعلةو ال يكةاد ينةام الليةل إذا اجةًتح تلةك السةيئة لكنةو مبةرور الةزمن والنميمةة الغيبة والتهمةوكذلك الرشوة والراب و 

َََلري قُمُلوِب الَِّ يَن اَل يَمْعَلُمونَ ) إىل َََمِلمِو نَممَر ُه َحَسمًنا) ويكون شلن (4)(َكَ ِلَث َيْطَبُع اَّللَُّ  وتتغةَت شةاكلتو النفسةية  (5)(َأَنَمن زُيَِّن َلُو ُسموُء 
                                                           

 .44قم، ص - عجل هللا تعاىل فرجو الشري ادلهدي ، مدرسة اإلمام عليو السالم، تفسَت اإلمام العسكري عليو السالماإلمام احلسن العسكري  (1)
 مذكور يف بعض الكتب انو من وسائل الشيعة ولكن حبثنا يف وسائل الشيعة يف نف  الباب ومل نعثر عليو. (2)
 .292ص 6طهران، ج –الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب اإلسالمية  (3)
 .59سورة الروم: آية  (4)
 .8سورة فاطر: آية  (5)
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  -أجاران هللا وإايكم من ذلك  –ميكنو ان يعيش إال يف مستنقع السيئات يكاد د فًتاه ال فيتحول إىل كتلة من الشر ادلتجسّ 
 العاقبةأو سوء اس  جدًا جتاه ُحسن لنكن حسّ 

أبةداً االستصةحاب رلةرد ان نكون يف غاية احلساسية جتاه ُحسةن العاقبةة وسةوءىا ال اةح هللا وان ال نةركن إىل ومن ذلك نعرف ضرورة 
يف إمياننا، فإن االستصحاب انفع يف األصول والفقو، اما يف اإلميان وأصول الدين فال جيدي االستصحاب أبداً بل ال بد مةن قيةام الةدليل 

راَط اْلُمْسَتِقيمَ )توق  فيما تتوق  على اإلحلاح يف الدعاء بةوالِعّلة التامة للدميومة واليت ت  .(اْىِدََن الصِّ
ْ َيُضممرَِّ  َممما َمنَمعْ )): دعةةاء يةةوم عرفةةةوقةةد ورد يف  ََ َتِنيَهمما  َْطَيمْ بَممْل تَمممْوَبَِل ََي َمممْواَلَي َحمماَجَِلَ الَّممَِل ِإْن َأ ََلَمميَّ َواقمْ تَممِو َوِإْن ََي تَممموَّاُب تُممْب 

َتِو َنَكاَك رَقَمَبَِل ِمَن النَّارِ َمنَمْعَتِنيهَ  َْطَيمْ َفْعِو َما َأ ْ يَمنمْ ََ وىذا الدعاء عظيم عظيم إىل أبعد احلدود وىو عُت الواقع واحلقيقة فان الةدنيا   (1)((ا 
 والبنةةات والبنةةُت ةادلتنوعةةاألمةةوال الطائلةةة والثةةروات  :كةةل شةةيء مةةنباإلنسةةان  دتتةةعفلةةو  ،أايم معةةدودة واآلخةةرة بةةال حةةدود كمةةاً وكيفةةاً وجهةةةً 

أبةداً إذ الةدنيا مةا حصةل عليةو ُحسةن العاقبةة فانةو ال ينفعةو  فقةدوغةَت ذلةك لكنةو القويةة والعشةَتة  والشهرة والرايسةة وكةرم ا تةد والعلم الوفَت
مَربُ )تنقضي بسرعة  ََِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأقمْ ََم)و (2)(َوَما َأْمُر السَّا َِِلمي ٌ َوِممن َورَ ئِمِو  وابلعكة  لةو حةرم اإلنسةان كةل .. (3)(َ اٌب 

ََْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرضُ )بة شيء وابتلي ابألمراض واألعداء والفقر والفاقة مث رزق نَمَرْوٌح ) مصَته ىودلا ضّره ذلك شيئاً مادام  (4)(َجنٍَّة 
َُْ ٍ َجَزاء ِبَا َكانُوا يَمْعَمُلونَ اَل تَمْعَلُم نَمْفٌس مَّا )وحيث  (5)(َوَرْْيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيمٍ  ن قُمرَِّة َأ  .(6)(ُأْخِفَي هَلُم مِّ

 اثنياً: طلب اهلداية إىل الدرجات العليا
َراَط املُسَتِقيمَ )ان ادلراد بةاجلواب الثا :   اذلداية إىل الدرجات العليا من ادلعرفة والور  والتقو  والطاعة. (اىِدََن الصِّ

عليةو ن الرواايت تفسَت الصراط ادلستقيم بة)ادلعرفة( أو )الطاعة( أو مها معاً ففي تفسَت القمي عن اإلمام الصادق وقد ورد يف العديد م
ََزَّ َوَجلَّ ))ويف رواية أخر   (7)((الطريق ومعرنة اإلمام)): السالم نْمَيا َوِصمَراٌط  ،ُىَو الطَّرِيُق ِإىَل َمْعرَِنِة اَّللَِّ  َوُُهَما ِصمَراطَاِن ِصمَراٌط يف المدُّ

ََةِ يف  َماُم اْلَمْفُروُض الطَّا نْمَيا نَمُهَو اإْلِ َراُط الَِّ ي يف الدُّ ََمَّا الصِّ َراِط الَِّ ي ُىَو  ، اآْلِخَرِة َن َََلري الصِّ َتَدى ِِبَُداُه َمرَّ  نْمَيا َواقمْ َََرَنُو يف الدُّ َمْن 
نْمَيا ،ِجْسُر َجَهنََّم يف اآْلِخَرةِ  ْ يَمْعرِْنُو يف الدُّ ََ َراِط يف اآْلِخَرِة نَمتَمَردَّى يف ََنِر َجَهنَّمَ  َوَمْن  ََِن الصِّ  (8)((زَلَُّت َقَدُمُو 

أنةوا  ومراتةب.. فكةل مرتبةة عليةا فهةي أيضةاً ىةي األخةر   والطاعةة ،وكةذلك التقةو  والةور  ،حقيقة تشةكيكية ذات مراتةب (املعرنة)و
ِة َوُسمدَّ َسمم)) :معليةةو السةالمةةن وصةااي اإلمةام البةاقر  صةراط مسةتقيم وقةد ورد ِبيَل اْلُعْجمِب ِبَْعرِنَممِة المنمَّْفِس َوَََّلَّمْص ِإىَل رَاَحممِة المنمَّْفِس ِبِصمم َّ

طََالتمَّْفِويِض َواْطُلْب رَاَحَة اْلَبَدِن ِبِِمْجَاِم اْلَقْلِب َوَََّلَّْص ِإىَل ِإمْجَاِم اْلَقْلِب ِبِقلَِّة   اْلِعْلمِ  َو َخرُ  راجْلَبَّا َمْعرَِنةُ  اْلِعْلمِ  اوَّلُ كما قيل: ) (9)((اْلَْ
ومن الواضح اخةتالف مراتةب معرفةة هللا تعةاىل   ،وادلعرفة تشَت إىل العقل النظري والتفويض يرتبط ابلعقل العملي( إلَْيوِ  اأْلِمرِ  تَمْفويضُ  اْلِعْلمِ 

                                                           

 .194بَتوت، ص –. الشيخ الطوسي، مصباح ادلتهجد، مؤسسة فقو الشيعة 159قم، ص –ار، ادلؤدتر للشيخ ادلفيد الشيخ ادلفيد، كتاب ادلز  (1)
 .77سورة النحل: آية  (2)
 .17سورة إبراىيم: آية  (3)
 .133سور آل عمران: آية  (4)
 .89سورة الواقعة: آية  (5)
 .17سورة السجدة: آية  (6)
 .28ص 1قم، ج –مي، تفسَت القمي، مؤسسة دار الكتاب علي بن إبراىيم بن ىاشم الق (7)
 .32قم، ص –الشيخ الصدوق، معاين األخبار، مؤسسة النشر اإلسالمي  (8)
 .284قم، ص –احلسن بن شعبة احلراين، حت  العقول، مؤسسة النشر اإلسالمي  (9)
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 كما ان الناس يف تفويضهم أمورىم إليو على درجات ومراتب أيضاً.
 لنكن يف حركة دائمة حنو الكمال

يرتقةي مةن مرتبةةة مةن مراتةب الصةةراط ادلسةتقيم إىل مرتبةةة يصةةعد و ائمةة ضلةةو الكمةال وان دعلةى ادلةؤمن ان يكةةون يف حركةة  انّ وذلةك كلةو يعةةٍت 
إىل ان يتحةةول ذلةةك إىل ىةةاج  يف الةةنف  كمةةا اتةةاج إىل رقابةةة مسةةتمرة لةةدرجات القةةرب  يسةةتدعيأخةةر  يومةةاً بيةةوم وسةةاعة بسةةاعة.. وذلةةك 

إال فقةةةد جيةةةد رجةةةل الةةةدين أو الشةةةاب اجلةةةامعي أو الطبيةةةب و  ،اهبةةة الةةةيت يتميةةةز الطاعةةةةوحةةةدود فةةةة والتقةةةو  ادلعر الةةةيت اظةةةى هبةةةا اإلنسةةةان ومراتةةةب 
أو بةنف  درجةة التقةو   قبةل سةنة أو  ة  سةنوات مةثالً  الةذي كةان عليةو واق  على نف  ادلسةتو  ادلعةريفوىو  فًتة طويلةوادلهندس نفسو بعد 

 مبرور األايم وبتواي االمتحاانت اإلذلية عليو يف زلطات سلتلفة.وضعو الطاعة.. ىذا إذا مل يتدىور االلتزام الديٍت و  أو
 َلري طالب العلمالروحي خطر الرتاجع 

أيي بصةفاء ال نظةَت لةو وبةروح إميانيةة ورغبةة جارفةة يف أن يتحةول إىل وي العلميةة ان طالب العلم عندما أيي إىل احلةوزة للنظر وادللفت 
 قةةولَ جتةةده يفقةةد أَ  ،انشةةغاالت احليةةاة.. وابالنشةةغال بةةبعض العلةةوم اذلامشةةية أيضةةاً وبةةًتاكم بعضةةهم.. ومبةةرور الةةزمن..  ولكةةنّ  ،أوليةةاء هللا مةةن

ال أو حةىت يف صةلواتو اليوميةة، أو جيةد نفسةو  يصلي صالة الليل عندماوىو ال يستشعر كما ينبغي لذة ادلناجاة  ويعودشيئاً فشيئاً  وصفاءه
يف مسةةَتة ر عمةةق اخلةةوف مةةن هللا تعةةاىل.. بةةل قةةد صلةةد الةةبعض يتةةورط شةةيئاً فشةةيئاً يف غيبةةة ىةةذا وذاك بعةةذر أو آخةةر وإذا بةةو يسةةتمر يستشةةع

 .أو تلك، أعاذان هللا من ذلك الغيبة والنميمة وقد ال خيلو يوم من أايمو إال وىو رلًتح ذلذه الكبَتة
ي  فقط جتاه البقاء على نف  ادلسةتو  اإلميةاين السةابق بةل وحساسةاً جةداً علةى واحلاصل: ان على اإلنسان ان يكون حساساً جداً ل

 .عق وان تزداد معرفتو ابهلل ورسلو وأوصيائهم وتتوسّ ر إميانو ويتعمّ ان يتجذّ 
 ئواخص التقدم معرنياً ومعنوَيً 

لتقدم من الص  األول إىل الثاين إىل العاشر وىكةذا، النمو وا مراحلُ  هُ وعربَ  وِ وكما صلد يف الدراسة احلوزوية أو ادلدرسية ضابطاً تتميز بِ 
 فانو جيب ان يضع ادلرء لنفسو ضابطاً معرفياً وضابطاً معنوايً أيضاً.

ان يطةالع يوميةاً علةى األقةل آيةة وروايةة واحةدة يف أصةول مةثاًل مةن شواخصةو ف ،ما ميكن قياس مدخالتو وسلرجاتو: ىو والضابط ادلعريف
 .، وميكنو اختاذ )مرآة العقول( مصدراً أساسياً لوكر واعتبارالدين بتدبر وإمعان وتف

استحضةةر رقابةةة هللا تعةةاىل عليةةو يف ىةةذا اليةةوم؟ وىةةل ازداد مةةن هللا تعةةاىل خوفةةاً؟  فكةةم مةةرةً والضةةابط ادلعنةةوي: ان يراقةةب نفسةةو كةةل يةةوم: 
كةالزئبق سةريعة االنفةالت فتحتةاج ىةي  ادلعنويةة  فةان احلةاالتجةداً صةعب  واالسةتمرار علةى ذلةكُحّباً؟  –من جهة أخر   –وىل ازداد لو 

مَراَط املُسمَتِقيمَ )إىل رقابة دائمة مستمرة وإىل دعاء مسةتمر مؤكةد بةة فكمةا ان أصةل اذلدايةة كانةت مةن هللا تعةاىل فكةذلك تكةون  (اىمِدََن الصِّ
ُ َأْن ُُيْممِرَي )): عليةةو السةةالمد هللا ورد عةةن أيب عبةة درجاهتةةا ومراتبهةةا بلطةة  منةةو ومةةوده وكرمةةو اال ان سةةعي العبةةد لةةذلك ضةةروري إذ َأََب اَّللَّ

َََرنَمُو َمم اأْلَْئَياَء ِإالَّ ِبَِْسَباٍب َنَجَعَل ِلُكلِّ َئيْ  ْلمٍم اَبابً ََنِطقماً  َِ ْلمماً َوَجَعمَل ِلُكملِّ  َِ ْن ٍء َسَبباً َوَجَعَل ِلُكلِّ َسَبٍب َئْرحاً َوَجَعمَل ِلُكملِّ َئمْرٍح 
ُ الَّممِ يَن اْىتَممَدْوا )وقةةد جةرت سةةنتو تعةاىل علةةى  (1)((َوحَنْممنُ  صمملري ع َليمو والممو وسمملمَكاَك َرُسمموُل اَّللَِّ َََرنَمُو َوَجِهلَممُو َمممْن َجِهلَممُو  َوَيزِيممُد اَّللَّ

فةةةإذا عرفةةةت قيمةةةة ىةةةذه النعمةةةة  ،أخةةةر  ودرجةةةةٍ  ومرتبةةةةٍ  إىل نةةةو ٍ ورفعةةةك زادك هللا تعةةةاىل  ونةةةو ٍ  ودرجةةةةٍ  فكلمةةةا اىتةةةديت إىل مرتبةةةةٍ  (2)(ُىمممًدى
  أكثر فأكثر.اجلديدة وبذلت جهداً أكرب زادك هللا

                                                           
 .183ص 1طهران، ج –وقة اإلسالم الكليٍت، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (1)
 .76سورة مرمي: آية  (2)



 ه3659 مجادى األوىل 6 ..األربعاء.........................................................................( 476)والتدبر  التفسريدروس يف 

6 
 

َراَط املُسَتِقيمَ )اننا عندما نكرر  إضافة إىل ذلك دميومة اذلداية للصراط ادلستقيم، ان ميّن هللا تعاىل علينا ب نطلب إضافة إىل (اىِدََن الصِّ
وحي والسمو النفسي والقةرب نطلب اذلداية إىل الدرجات العليا من اذلداية للصراط ادلستقيم وإىل ان نرتقي يوماً بيوم يف مدارج الكمال الر 

 إىل هللا تعاىل أكثر فأكثر.
سنا إىل ولو اننا عرفنا اللذة الروحية العظمى اليت اظى هبا أولياء هللا وىم يف الدرجات العليا من القرب إىل هللا وادلعرفة، الستصغران أنف

أوليةةاء هللا.. تصةةوروا انكةةم لةةو اكتشةةفتم فجةةأة ان أحةةد أمةةام  إذا وقةة  أبعةةد احلةةدود.. ويكشةة  عةةن ذلةةك إن اإلنسةةان ليستشةةعر التضةةاؤل
وانةو جاركم أو زميلكم أو ىذا العامل أو ذلك اخلطيب أو ىذا ادلزار  أو البقال أو اخلادم ىو وي من أولياء هللا جتري الكرامةات علةى يديةو، 

يعلةم، ويقةرأ يف جبيةنكم كةل مراحةل حيةاتكم ومسةَتكم ينظر مةثاًل ابلعةُت الربزخيةة وانةو يعلةم علةم ادلنةااي والةبالاي، كمةا كةان سةلمان ا مةدي 
 ومصَتكم.. أال حتسون حينئٍذ بتضاؤل كبَت؟ وأال تشعرون لو إبكبار وإعظام منقطع النظَت؟

وتصةةوروا لةةو انكةةم لةةو كشةة  لكةةم الغطةةاء مةةثاًل فجةةأة فوجةةد  ان أحةةد مةةن تعرفةةون يف ادلسةةجد أو ادلدرسةةة أو احلسةةينية، عنةةدما يسةةبِّح 
السةةماوات والشةةم  والقمةةر واألرض واجلبةةال واألشةةجار واالقمةةار واالطيةةار.. فأيةةة ىةةزة روحيةةة عنيفةةة تعةةًتيكم وأنةةتم تشةةاىدون  ُتسةةبِّح معةةو
 ذلك ادلنظر؟

 اثلثاً: طلب اهلداية التكوينية
 اذلداية التكوينيةاجلواب الثال : 
َراَط املُسَتِقيمَ )اننا عندما نكرر   تعةاىل اذلدايةة التكوينيةة بعةد اذلدايةة التشةريعية أي بعةد االىتةداء مةن هللابذلك نطلب فاننا  (اىِدََن الصِّ

 أيضاً. الواجب واحلرام واذلد  والضالل، نطلب ان يتفضل الرب علينا ابذلداية التكوينيةوإىل الباطل ودتييزه عن احلق طريق إىل 
 من جتليات اهلداية التكوينية، التونيق، َكس اْل الن

 ان وجتليات ومنها التوفيق الذي يقابلو اخلذالن.وللهداية التكوينية مع
 وتوضيح ذلك: ان اذلداية على قسمُت:

 األول: إراءة الطريق.
 الثاين: االيصال إىل ادلقصود.

فقةةد يسةةألك أعمةةى عةةن الطريةةق فتقةةول لةةو أذىةةب إىل اليمةةُت مث واصةةل ادلسةةَت مبقةةدار ألةة  خطةةوة مث اضلةةرف يسةةاراً.. وىكةةذا فهةةذا ىةةو 
 وقد دتسك بيده حىت توصلو إىل ادلقصود. إراءة للطريق،

والقسةةةم األول قةةةد حتقةةةق إبرسةةةال الرسةةةل وإنةةةزال الكتةةةب وابلقةةةرآن الكةةةرمي وكلمةةةات  ،واإلنسةةةان حباجةةةة إىل كةةةال القسةةةمُت مةةةن اذلدايةةةة
علينةةا ت احلجةةة بيننةةا فقةةد دتّةة وسةةائر األحاديةةث فبمجةةرد وجةةود القةةرآن الكةةرمي واةةج البالغةةة والصةةحيفة السةةجادية علةةيهم السةةالمادلعصةةومُت 

؟ لكي نكون من أولياء هللا؟ بةل ىةل يكفةي ألن يهتةدي بةذلك أكثةر النةاس وجر  اإلبالغ النوعي وإراءة الطريق.. ولكن ىل يكفي ذلك
بتةدبر وإمعةان؟ وأال تةرون أكثةران مل يقةرأ اةج البالغةة بدقةة  طةوال عمةره واجلواب كال.. أال ترون ان أكثةران مل يقةرأ الصةحيفة السةجادية كلهةا

عاب؟ بل أال ترون أكثران مل يقرأ القرآن الكرمي بتبصر وتفهم؟ دلاذا؟ فمع اننا نذعن ابن ىذه الكتب ىي أعظم الكتب ادلقدسةة علةى واستي
 سون أو سةتون عشرون سنة أو اإلطالق ونؤمن ابن فيها مفاتيح النجاح يف الدنيا ومفاتيح الفالح يف اآلخرة، مع ذلك قد دتضي علينا 

البطةالُت.. إىل مشةاىدة الةربامج احلضور يف رلال   بل لالنشغال هبوامش احلياة الدنيا: منمثاًل ال لعدم قدرتنا على القراءة وضلن مل نقرأىا 
إىل التسةةكع يف ا افةةل أو الشةةوار  أو األسةةواق.. وإىل النةةوم غةةَت الضةةروري والسةةفرات  ..التلفزيونيةةة.. وإىل الةةزايرات ادلطولةةة غةةَت الضةةرورية
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 !غَت ذلكإىل  ..الًتفيهية
 ملاكا ننشغل ابهلوامش، ونتناسري أَظم الكتب املقدسة؟

ىةل فلماذا إذاً نًتك بذل الوقت على أعظم اجلواىر الرابنية لننشغل بغَت ادلهم بل ابلتوافةو مةن األمةور؟ دلةاذا؟ ىةل ألننةا ال نعلةم؟ كةال.. 
 نهج والصحيفة ىي بدائل اضطرارية لو مل ننشغل هبا ذلجةم العةدو علينةاون؟.. كال.. ىل ألن البدائل اليت تفّوت علينا القرآن والألننا شاكّ 
مث كةال وكمةا  ،م عظامنةا وقطةع أيةدينا وفقةأ أعيننةا؟ كةاللو انشغلنا هبةا ألد  ذلةك إىل هتّشةىل ألننا واحتل بالدان وسفك دماءان؟ أو  مثالً 

ويكةون ىةو احلةائز علةى  ..عتبةار يكةون األفضةل واألقةو  واألكمةلر وار وتفّكةر وتبصّ بل القارئ للقرآن والنهج والصحيفة بتدبّ  ،ىو واضح
 والتقدم واالزدىار؟ واحلفظ ألمن ألن اظى ابويكون ىو األقرب  ..ادلكرمات من أطرافها

صلةةةد أكثةةةران معرضةةةاً عةةةن االنكبةةةاب، ولةةةو سةةةاعتُت يوميةةاً، علةةةى القةةةرآن والةةةنهج والصةةةحيفة وحتةةة  العقةةةول وأصةةةول الكةةةايف  ، إذاً،فلمةةاذا
والتوفيةةق ىةةو اذلدايةةة التكوينيةةة الةةيت نتحةةدث عنهةةا  ،إال للخةةذالن وسةةلب التوفيةةق –يف معظمنةةا  –حتجةةاج وشةةبهها؟ اجلةةواب مةةا ذلةةك واال

ممَراَط املُسممَتِقيمَ ) إذ نكةةرر مثّ نكةةرر الةةدعاء اآلن ونطلةةب مةةن هللا تعةةاىل إبحلةةاح ان مينحنةةاه يف دعائنةةا إبصةةرار تكوينيةةة  أي ىدايةةةً  (اىممِدََن الصِّ
 فيق دلا حتب وترضى إضافة للهداية مبجرد إراءة الطريق.ابلتو 

 َليو السالمإئارة لفقو رواية اإلمام الصادق 
 :ةاآلتية إشارات عديدة للمعاين السابق عليو السالمويف رواية اإلمام الصادق 

مَراِط اْلُمْسمَتِقيمِ ))قال:  ي ِإىَل حَمَبَّتِمَث َواْلُمبَملِّمِ  ِإىَل ِدينِمَث َواْلَمماِنِع ِممْن َأْن َأْرِئمْدََن ِللُمُزوِم الطَّرِيمِق اْلُممَؤدِّ  ،َقاَل يَمُقوُل َأْرِئْدََن ِإىَل الصِّ
 .(1)((نَمتَِّبَع َأْىَواَءََن نَمنَمْعَطَب َأْو ََنُْخَ  ِِبرَائَِنا نَمنَمْهِلثَ 

َراِط اْلُمْسَتِقيمِ )): عليو السالمفقولو   إشارة للهداية مبعٌت إراءة الطريق. ((َأْرِئْدََن ِإىَل الصِّ
إشارة للعّلة ادلبقية والدميومةة علةى اذلدايةة، وقةد يكةون إشةارة للمراتةب التشةكيكية للعليةا  (( ِلُلُزوِم الطَّرِيقِ َأْرِئْدَنَ )): عليو السالموقولو 

نظةراً إىل ان زلبةة هللا تعةةاىل ذات  ((الطَّرِيمِق اْلُممَؤدِّي ِإىَل حَمَبَّتِمَث َواْلُمبَملِّمِ  ِإىَل ِدينِمثَ )): عليةو السةالمواإلرشةاد ذلةا مةرة بعةد أخةر  يف قولةو 
 فلزومو مساوق للتكامل والصعود والًتقي دائماً وأبداً. فتأمل ،ال متناىية وان البلوغ إىل دينو درجات وأنوا  مراتب

عليةةو إشةةارة للهدايةةة التكوينيةة لظهةةور قولةةو  ((َواْلَممماِنِع ِمممْن َأْن نَمتَّبِممَع َأْىممَواَءََن نَمنَمْعطَممَب َأْو ََنُْخممَ  ِِبرَائِنَمما نَمنَمْهِلممثَ )): عليةةو السةةالموقولةو 
 فيها لكن ال عن جرب بل مع حفظ االختيار وىو ادلسمى ابلتوفيق فانو مانع اقتضائي ولي  عّلياً. ((املَاِنعِ )): السالم

 ولعلنا نفّصل الكالم عن ىذه الرواية ونظائرىا الحقاً إبذن هللا تعاىل.
 الشيخ املفيد والرؤَي امل ىلة
 الرابين: اذلداية التكوينية اإلذلية والتوفيق منولنختم بقصة شهَتة تكش  جانباً 

وذات ليلةة  ،مةن أعظةم علمةاء اإلسةالم بةل كةان يف زمانةو األفقةو األعلةم وكةان زعةيم الشةيعة يف وقتةو قةدس سةرهفلقد كان الشةيخ ادلفيةد 
ها الكةةرميتُت احلسةةن واحلسةةُت )صةةلوات هللا عليهمةةا يشةةاىد يف ادلنةةام السةةيدة فاطمةةة الزىةةراء )عليهةةا السةةالم( تةةدخل عليةةو وىةةي آخةةذة بيةةد

 مهما الفقو!ت لو: اي شيخ علّ أمجعُت( مث قال
احلسةةن واحلسةةُت  ان يعلّةةمأتويلهةةا إذ مةةا معةةٌت ان تطلةةب منةةو بضةةعة الرسةةول ومتحةةَت يف اسةةتيقظ الشةةيخ ادلفيةةد وىةةو منةةذىل ذلةةذه الةةرؤاي 

بغةداد.. وبينمةا ىةو الشيخ ادلفيد حائراً متفكراً.. مث ذىب صباحاً إىل ادلسجد الذي كان يدّرس فيو العلماء يف منطقة الكرخ ب لفقو؟ وظلّ ا
                                                           

 .33قم، ص –لشيخ الصدوق، معاين األخبار، مؤسسة النشر اإلسالمي  (1)
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.. وإذا إبحةةد  العلةةوايت ادلعروفةةات مةةن أىةةم األسةةر الفاطميةةة وىةةي فاطمةةة بنةةت الناصةةر تةةدخل عليةةو وبيةةدىا مةةع الطةةالب والنةةاسمنشةةغل 
الشةةري  الرضةةي والسةةيد ادلرتضةةى( فقةةام واسةةتقبلها حبفةةاوة، كواةةا امةةرأة فاضةةلة مةةن أسةةرة فاضةةلة شةةريفة ومةةن )الصةةغَتان دمحم وعلةةي  ولةةداىا
، فقالةةةت لةةةو: اي شةةةيخ علمهمةةةا الفقةةو! وىنةةةا انفجةةةر الشةةةيخ ادلفيةةةد ابلبكةةةاء إذ عةةةرف التأويةةةل الواضةةةح السةةةالمفةةاد علةةةي والزىةةةراء عليهمةةةا أح

بةذل قصةار  جهةده ان يتعهةد تربيتهمةا علةى أفضةل وجةو وان يادلفيةد بقبةول حسةن الشةيخ تقبلهمةا وكان ذلك ىو السبب يف ان يلرؤايه.. 
 ألدب وادلعرفة.. وىكذا كان..ليبزغا يف ااء العلم وا

والةةذي ال يعقةةل عةةادة ان يتقبةةل تربيةةة ادلرجةةع واألسةةتاذ الكبةةَت الشةةيخ ادلفيةةد، وىةو  الةةيت دفعةةتوالشةاىد ىةةو يف اذلدايةةة التكوينيةةة اإلذليةةة 
تالمذتةو.. ولكةن  تالميذه بل كان يكفي اإلرجةا  إىل أحةد تالمةذة أحةد أحداألمر إىل رجع مقتضى القاعدة ان يُ طفلُت صغَتين بل كان 

 هللا ىداه ابلرؤاي الصادقة، ىداية تكوينية ليعرف األصوب واألفضل لو وللولدين وللشيعة على مر التاريخ.
ةة وإذا كةةان  ،راتومةةن الواضةةح ان الةةرؤاي يف حةةد ذاهتةةا ليسةةت حجةةة.. ولكنهةةا إذا طابقةةت القواعةةد العامةةة الصةةحيحة كانةةت مةةن ادلبشِّ

 ادلؤيدات.تعبَتىا جلياً واضحاً كانت من 
 من مصاديق اهلداية التكوينية لطالب اْلوزة

فاحتفى بو أحةد  العلمية وضلن أبحوج ما نكون إىل اذلداية التكوينية مبختل  مراحلها وأنواعها.. تصوروا لو ان أحدكم جاء إىل احلوزة
 ،ة وادلباحثةة وعّرفةو علةى ولةة مةن األصةدقاء الصةاحلُتس لةو كتةب ادلطالعةة وادلةذاكر دَ ْنةبو وبةرمج لةو دروسةو وىَ  العلماء األبرار واحتضنو وأىتمّ 
بدأ رحلة التجربة واخلطأ مث اذلداية التكوينية.. لكنو لو دخل احلوزة فلم يهتم بو أحد هبذا احلظ والنصيب من فانو يكون حينئٍذ شلن حظي 

نةةو اخطةةأ كثةةَتاً وأضةةا  كثةةَتاً مةةن حظوظةةو يف الدراسةةة عنةةد ىةةذا أو ذاك والصةةداقة مةةع ىةةذا أو ذاك وغةةَت ذلةةك.. فقةةد يكتشةة  بعةةد زمةةن ا
بةةدل ان تعينةةو علةةى  بعيةةداً عةةن اجلةةادةابلةةدرس عنةةد ىةةذا لسةةنُت دون ذلةةك اآلخةةر األعلةةم األتقةةى األفضةةل أو ابلصةةداقة مةةع ولةةة كانةةت جتةةره 

 نفسو.
 اروللكسبة والتجّ 

ال يوفق يف مسَتتو التجاريةة أبةداً.. أو يةنجح  وكذلك التاجر أو الكاسب فانو اترة يبذل قصار  جهده يف التجارة أو االستثمار لكنو
ال اتسةب وإذا بةو اصةل علةى  اتسةب ومةن حيةث حيناً دون آخر.. واترة أخر  تكةون جتارتةو مباركةة وتفةتح لةو أبةواب الةرزق مةن حيةث

شةريكاً انجحةاً أو  ب إذلةييضع أمامةو بتسةبيض هللا لو مدير أعمال ذكي وشهم ومدبر أو )لقطات( جتارية مل تكن ختطر على ابلو، أو يقيّ 
 دير العمليات التجارية بكل حرفية ودقة وإبدا  ومهارة.تميهد لو للتعرف على أمناط جديدة من التجارة أو على أطراف أخر  

 وىكذا األمر يف كافة رلاالت احلياة.
َراَط املُسَتِقيمَ اى)ولذلك كلو ولغَته أيضاً شلا سيأي كان علينا ان نبتهل إىل هللا تعاىل دائماً قائلُت  فإذا دعوان هللا تعاىل حقةاً  (ِدََن الصِّ

طنا سادات الكون وأئمة الور  فان هللا بلطفةو وكرمةو سةيغَت سةوء حالنةا حبسةن حالةو، أو ينقلنةا مةن وبصدق وانقطا  وإبحلاح وإصرار ووسّ 
 .وما ذلك على هللا بعزيز ،أاى وأعلى من خَت إىل خَت أكرب ومن مرحلة من مراحل اذلداية إىل مرحلةصلاح أعظم و صلاح إىل 

 و خر دَواَن ان اْلمد هلل رب العامل  وصلري ع َلري دمحم والو الطيب  الطاىرين


